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Sammanfattning 
Forskning kring öppen data beskriver flitigt dess fördelar och hur viktigt det är för teknisk 

innovation och leda till ökad insyn i den offentliga verksamheten. Det är främst de lokala 

datakällorna som skapar bäst förutsättningar för innovativa lösningar och lokala datakällor 

produceras främst ute i kommunerna. Syftet med studien är att belysa läget med öppen data i 

svenska kommuner och undersöka hur kommunerna arbetar med den. Studien syftar även 

till att belysa vilka hinder kommuner kan stöta på i arbetet med öppen data och vad som 

orsakar dessa hinder. 

Studien består av en webbanalys av 25 kommuners webbplatser för att kartlägga 

utbredningen av öppen data och om kommunerna tar egna initiativ att öppna upp 

maskinläsbar data att bygga innovativa lösningar på. Dessutom genomförs en intervjustudie 

med fem respondenter från olika kommuner för att undersöka hur öppen data hanteras i 

svenska kommuner och vilka hinder de stött på i arbetet med att öppna upp data. 

Studien visar att väldigt få kommuner delar data genom öppna plattformar på eget initiativ 

men att kommunerna är positiva till öppen data, tycker det är viktigt och önskar att de kunde 

göra mer. Däremot är det en resurstung uppgift och komplex process som gör det svårt för 

kommunerna att hantera öppen data. 
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Inledning 

Teknikutvecklingen under de senaste årtiondena har påverkat hur människor och 

organisationer fungerar. Vi producerar enorma mängder data varje dag, både privatpersoner, 

privatägda organisationer och offentliga förvaltningar (Gomes & Soares , 2014). Stora 

informationsrika webbplatser såsom Wikipedia med syftet att dela information fritt mellan 

människor runt om i världen dyker också upp på internet.  

Under 2000-talet började många länder runtom i världen starta projekt för att offentliggöra 

information som tidigare varit hemlig eller kunnat hämtas ut mot betalning (Gomes & Soares 

, 2014). Det är ett exempel på öppen data, en uppgift som är fritt tillgänglig för alla att 

använda och publicera utan några restriktioner från upphovsrätt eller patent (Jaakkola , et 

al., 2014; Janssen, et al., 2012). Många organisationer visar ett intresse för öppen data. Både 

Svenska regeringen (Näringsdepartementet, N2012/3599/ITP ) och Europeiska 

kommissionen (Europeiska kommissionen, 2015) driver projekt för att göra data producerad 

i offentliga förvaltningar tillgänglig.  

Öppen data kan bidra med positiva effekter både för privatpersoner, privatägda 

organisationer och offentliga förvaltningar både politiskt, kulturellt, operativt och 

ekonomiskt  (Janssen, et al., 2012; Sharon & Helbig, 2010). Trots forskares goda ord och 

påtryckningar från Regeringen och Europeiska kommissionen är de egna initiativen för 

öppen data i de svenska kommunerna få. Stora svenska kommuner publicerar ett fåtal 

datauppsättning med öppen data som användare kan processa och bygga applikationer på 

men de små kommunernas öppna data lyser med sin frånvaro. 

Forskning på området tar upp en mängd med utmaningar som offentliga förvaltningar kan 

stöta på vid arbetet att publicera öppen data. Forskningen är främst koncentrerad på större 

offentliga organisationer och forskning i svensk kontext är begränsad.  Så hur ser det ut med 

öppen data i Sveriges kommuner? Hur arbetar svenska kommuner med öppen data och vad 

är deras förhållningssätt till öppen data? Varför erbjuder inte kommunerna mer öppen data 

och vad är det som hindrar dem? 

Studien försöker kartlägga Svenska kommuner förhållningssätt till öppen data och hur 

arbetet ser ut i nuläget. Forskning kring utmaningar med öppen data för offentliga 

förvaltningar runtom i världen används som utgångspunkt för att identifiera vilka 

utmaningar Svenska kommuner har med publicering av öppen data.  
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1 Öppen data 

Öppen data är en uppgift som är fritt tillgänglig för alla att använda och publicera utan några 

restriktioner från upphovsrätt, patent eller dylikt (Jaakkola , et al., 2014; Janssen, et al., 

2012; Dos Santos Brito, et al., 2014; Gupta & Verma, 2015; Kassen, 2013). Det kan t.ex. röra 

sig om information eller data i olika former såsom textdokument, kalkyldokument, öppet 

tillgängliga databaser, applikationer, e-tjänster eller webbplatser. 

Öppen data behöver nödvändigtvis inte vara producerad av en offentlig förvaltning utan kan 

även vara producerad av privatpersoner eller privatägda organisationer som exempelvis 

Wikipedia (Dos Santos Brito, et al., 2014). Öppen data som är producerad av offentliga 

förvaltningar med offentliga medel benämns även ibland som OGD (eng. Open Government 

Data), en kombination av data, öppenhet och offentlig förvaltning (Gonzale-Zapata & Heeks, 

2015). Det är svårt att få en klar bild över när intresset för öppen data började växa fram men 

historiskt kan Sverige varit pionjärer på området med tryckfrihetsförordning år 1766. 

Initiativ för öppen data i digital form blev vanligt i början på 90-talet med portaler med 

öppen data som möjligt för privatpersoner och organisationer att granska offentliga 

verksamheter. Merparten av initiativen handlade om ökad insyn i offentlig sektor genom att 

samla nyckeltal från kommuner och län i gemensamma databaser och dokument (Gomes & 

Soares , 2014). De senaste åren har öppen data generellt skiftat fokus mot en mer komplex 

process där öppen data används i applikationer, sammanställs med andra data (eng. linked 

data) eller behandlas på något vis för att skapa ett större värde, något som Zuiderwijk, et al., 

(2012) beskriver som öppna data processen. Öppna data processen beskriver Zuiderwijk, et 

al., (2012) i fem steg: 

Först producerar en eller flera offentliga förvaltningar en samling data som därefter 

processas och kombineras med metadata för att sedan publiceras på en öppen plattform. 

Därefter söker användare som är intresserade av att bygga t.ex. en applikation på öppen data 

upp data på den öppna plattformen och bygger en tjänst för att visualisera, bearbeta eller 

sammanställa med andra data. Det sista steget i processen är då användaren har möjlighet 

att ge respons, feedback eller mata data tillbaks till den offentliga förvaltningen (Zuiderwijk, 

et al., 2012). 

 

 

Figur 1: Öppen data processen (Zuiderwijk, et al., 2012) 
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Ett exempel på hur processen kan användas är Helsingborgs kommuns projekt att publicera 

väderdata i kommunen öppet för användare att bygga innovativa applikationer och lösningar 

på (Naturvårdsverket, u.d.). Det första steget i den processen är att producera väderdata från 

en väderstation, lagra data och komplettera med metadata så att t.ex. alla insamlade värden 

går att förstå. Därefter publiceras data på kommunens webbplats så att användare kan hitta 

den och använda den på valfritt sätt. Användare kan bearbeta data, kombinera den med data 

från t.ex. SMHI eller andra källor för att skapa ny data. I ett sista steg låter kommunen 

invånare köpa egna väderstationer och koppla dessa för att mata kommunens öppna 

väderdatabas med mer data för att skapa ett kretslopp av öppen data. En process som gör 

offentliga förvaltningar till mäklare av öppen data. 

Ur ett tekniskt perspektiv kan öppen data framställas i många olika former. Det kan röra sig 

om informationsrika webbplatser, API, dokument eller e-tjänster (Göteborgs stad, u.d.). 

Forskning på området berör bland annat:  

Öppen data i webb- och mobilapplikationer (Nam, 2015). Webbplatser, e-tjänster för ”smarta 

städer” där turister och invånare kan få matnyttig information i vardagen eller på semester i 

staden (Dos Santos Brito, et al., 2014). API till databaser för offentlig insyn i offentliga 

förvaltningar (Sharon & Helbig, 2010; Gupta & Verma, 2015). 

I sin studie gör Attard, et al. (2015) en sammanställning av vilka format som skapar bästa 

förutsättningar för vidarenyttjad av publicerad öppen data, i stigande ordning: 

Formaterade textdokument som ej är anpassade för maskinläsning skapar sämst 

förutsättningar för att kunna användas i analys och innovativa applikationer. Datafiler med 

tillgång till data i .csv format (data separerade med kommatecken) skapar en god 

förutsättning för  maskinläsning och användas för analys och applikationer. Användningen 

av API som förekommer i  artiklarna (Sharon & Helbig, 2010; Gupta & Verma, 2015) menar  

Attard, et al. (2015) är det bästa sättet att tillgängligöra öppna data för vidarenyttjad. 

Följande studie fokuserar på öppen data som Vinnova (2016) beskriver den, nämligen att den 

skall vara maskinläsbar för att möjliggöra maskinell bearbetning. Det förutsätter att data inte 

är publicerade i elektroniska format som hindrar maskinell bearbetning (såsom 

textdokument, kalkylark eller bilder). Data som publiceras med hjälp av en databas kan 

enklare kopplas till e-tjäsnter, applikationer eller sammanställningar av flera olika datakällor. 

1.1 Varför det är viktigt med öppen data 

Forskningen inom öppen data listar många fördelar på det politiska, sociala, ekonomiska och 

tekniska området (Janssen, et al., 2012) genom att stimulera företag, organisationer och 

individer att använda data producerad av offentliga förvaltningar för sina egna syften. Såsom 

informationsrika applikationer utanför den offentliga förvaltningen kan det generera ett 

ekonomiskt och socialt värde (Sharon & Helbig, 2010). Oavsett om det handlar om adresser 

till skolor, geografisk data, miljödata, transport och planerings data eller budgetdata finns det 

ett både socialt och kommersiellt värde och kan återanvändas på många andra sätt än vad det 

först vad tänkt (Attard, et al., 2015). Det kan på det sociala och politiska planet leda till bland 

annat ökad insyn i den offentliga verksamheten, nya tjänster, stimulera kunskapsutveckling, 

lika tillgång till data för alla och ökat engagemang för den offentliga förvaltningens 

verksamhet. På det ekonomiska området kan det inte bara stimulera innovation och 

utveckling av nya produkter och tjänster utan också bidra till förbättring av existerande 

produkter och tjänster. På det tekniska planet skapar öppen data en möjlighet att 
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återanvända data för att samma data inte skall behöva hämtas en gång till, tillgång till extern 

problemlösning, enklare åtkomst till data, bistå med data för att skapa ny data (genom att 

kombinera öppen data med andra datakällor) och extern hjälp med kvalitetskontroll av data 

(Janssen, et al., 2012; Attard, et al., 2015). 

Europeiska kommissionen nämner att deras fyra anledningar till att stötta öppen data är: Det 

har en hög potential att återanvändas i nya produkter och tjänster, att ha mer öppen data 

tillgänglig hjälper till att upptäcka nya och innovativa idéer, ökar effektivitetsvinster genom 

att dela data mellan olika offentliga förvaltningar, främjar medborgarnas deltagande i det 

politiska och sociala livet genom att öka insynen i regeringar (Europeiska kommissionen, 

2016). Regeringen motiverar beslutet att utveckla och vidareutveckla den tekniska 

plattformen öppnadata.se i att det behövs nya idéer, lösningar och tillvägagångssätt för att 

förenkla människors vardag, undanröja onödig byråkrati och nå ännu bättre resultat med en 

effektivare användning av skattebetalarnas pengar (Näringsdepartementet, N2012/3599/ITP 

). 

1.2 Utmaningar med öppen data 

Öppen data kan resultera i stora fördelar som beskrivet i föregående kapitel men vid 

publiceringen och utvecklingen av öppen data finns risken att stöta på utmaningar (Janssen, 

et al., 2012). Utmaningar kan grunda sig i kulturella och politiska problem såväl som 

tekniska (Dos Santos Brito, et al., 2014). Många av utmaningarna bygger på höga 

förväntningar och svårigheten i att göra data anpassad för användning. Data publicerat i ett 

visst format kan passa vissa användare men formatet kan vara helt opassande för andra 

användare som har andra krav på t.ex. säkerheten, tillförlitligheten eller detaljrikedomen 

(Sharon & Helbig, 2010). För att användare av öppen data skall förstå dess ursprung, hur den 

är producerad, dess tillförlitlighet och för att dataproducenten inte kan förutse alla 

användningsområden och alla användare ställer det höga krav på metadata som ibland är 

lika viktigt som övrig kvalité på all data (Sharon & Helbig, 2010). Öppen data ställer 

dessutom krav på skickligt ledarskap och expertis som kan leda utvecklingen. Om ledarskap 

saknas resulterar det ofta i publicering av data som förvisso visar den offentliga 

förvaltningens intresse men som inte hjälper utvecklare och organisationer som kan använda 

sig av publicerad data. Det finns även en risk att öppen data inte används som det är tänkt 

eller inte används alls. När offentliga förvaltningar publicerar data utan att reflektera över 

varför den samlas in, hur den används, varför den är relevant och hur tillförlitlig den är löper 

det en risk att sådana data inte används som det är tänkt eller inte används alls (Nam, 2015) 

Nedan presenteras utmaningar som sammanställts från olika forskningsteorier och som 

används för att planera och strukturera datainsamlingen och analysen. 

1.2.1 Kulturella, politiska och operationella utmaningar 

Många offentliga förvaltningar tenderar till att fokusera på problem och hinder som går att 

stöta på vid publicering av öppen data istället för möjligheterna och innovationen det kan 

leda till (Janssen, et al., 2012; Gupta & Verma, 2015; Jaakkola , et al., 2014). Det upplevs att 

det saknas applikationer som demonstrerar värdet ur öppen data att ha som förebilder och 

kan visa möjligheterna (Gupta & Verma, 2015; Jaakkola , et al., 2014). Dessutom saknas 

kunskap och expertis kring öppen data i offentliga förvaltningar (Gupta & Verma, 2015; 

Janssen, et al., 2012). 
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Mycket av den öppen data som är publicerad idag består av simplex kommunikation där den 

offentliga förvaltningen öppnar åtkomst till data men det femte steget ur öppen data 

processen som Zuiderwijk, et al., (2012) presenterar uteblir. Det är sällan möjligt för 

användare av öppen data att ge feedback eller mata data tillbaks till de öppna datakällorna. 

Utvecklare upplever att de saknar möjligheten att kunna mata data till de öppna datakällorna 

(Dos Santos Brito, et al., 2014; Janssen, et al., 2012). 

Offentliga förvaltningar upplever också att öppen data är en resursmässigt tung uppgift och 

att det saknas resurser för att kunna driva öppna data projekt (Janssen, et al., 2012; Gupta & 

Verma, 2015). Öppen data är inte en del av den existerande interna IT infrastrukturen. Det 

behövs stora resurser för att konvertera data till öppen data. Data behöver kommenteras, 

metadata behöver förberedas och allt behöver publiceras på öppna plattformar. Den typen av 

arbete kräver specialiserade kunskaper som inte alltid finns tillgängliga på mindre IT-

avdelningar. Eftersom dessa specialiserade kunskaper behövs under hela levnadstiden av 

öppen data är kunskapen på området en begränsad resurs (Gupta & Verma, 2015). 

1.2.2 Tekniska utmaningar 

Flertalet artiklar pekar på att en av de största utmaningarna för utvecklare som vill hitta 

öppen data att använda är att datakällorna är decentraliserade (Dos Santos Brito, et al., 2014;  

Janssen, et al., 2012; Gupta & Verma, 2015; Gomes & Soares , 2014; Zuiderwijk, et al., 2012). 

I många fall är öppen data splittrad i ett flertal olika portaler (Dos Santos Brito, et al., 2014) 

som kan vara svåra att hitta eller använda ihop p.g.a. olika format och form på data från de 

olika källorna (Zuiderwijk, et al., 2012). Data som hämtas upplevs av utvecklare ofta vara i för 

komplexa dataformat och ha för komplexa gränssnitt för att vara hanterbar och gå att arbeta 

med (Janssen, et al., 2012; Gupta & Verma, 2015; Jaakkola , et al., 2014). Även offentliga 

förvaltningar upplever att komplexiteten i dataformaten är svårhanterat (Janssen, et al., 

2012). Det upplevs dessutom som att det saknas standarder för publicering av öppen data. 

Offentliga förvaltningar upplever att det finns för få tekniska- och organisatoriska standarder 

och därav komplexa dataformat och gränssnitt (Janssen, et al., 2012). Utvecklare upplever 

också att de saknas standarder för publicering och många olika tillvägagångssätt används och 

därav ökar komplexiteten i öppen data (Gupta & Verma, 2015; Dos Santos Brito, et al., 2014). 

Som beskrivet tidigare ställer öppen data stora krav på metadata för att kunna beskriva 

ursprunget och tillförlitligheten (Gupta & Verma, 2015; Janssen, et al., 2012; Sharon & 

Helbig, 2010; Zuiderwijk, et al., 2012). Då öppen data kan användas hursomhelst av 

användaren är det svårt för producenten av data att skapa kvalitativ metadata som beskriver 

det som behövs för att använda data hursomhelst (Sharon & Helbig, 2010). Eftersom data 

kan användas hursomhelst upplevs det också svår att veta hur ofta data behöver uppdateras 

för att fortfarande vara aktuell och relevant. Även om data hämtas via ett API finns det inga 

garantier att källan uppdateras kontinuerligt. 

Viss data måste uppdateras live men mycket öppen data är bara en publicering av en databas 

vid publiceringstillfället. Även om data hämtas via API finns det inga garantier hos 

användare att källan uppdateras (Dos Santos Brito, et al., 2014; Jaakkola , et al., 2014). 

Mycket öppen data är data hämtad ur en databas vid ett specifikt tillfälle och kommer 

nödvändigtvis inte att uppdateras ofta, något som Dos Santos Brito, et al., (2014) beskriver 

som ”Zombie data”. Sådana data kan bli oanvändbar för många olika typer av applikationer 

som kräver direktuppdaterad data (eng. ”live data”). 
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Offentliga förvaltningar som publicerar öppen data som senare kanske används i t.ex. en 

kommersiell applikation upplever att det är svårt att garantera underhåll och permanent 

åtkomst till data (Jaakkola , et al., 2014; Zuiderwijk, et al., 2012). Det saknas också 

mjukvaror för att processa och publicera öppen data med (Jaakkola , et al., 2014; Janssen, et 

al., 2012). 

 

1.3 Licensiering av öppna data 

När öppen data diskuteras främst i den offentliga sfären är ett vanligt antagande att öppen 

data skall publiceras fritt tillgänglig utan några restriktioner eller krav hur vidarenyttjad av 

publicerad data får se ut (Khayyat & Bannister, 2015). Det finns forskning som menar att ett 

krav för öppen data publicerad av den offentliga sektorn är att den bör vara fri att använda 

hur användaren önskar (Stranacher, et al., 2013). Definitionen av öppen data från ett flertal 

forskare pekar även på just möjligheten att använda publicerad data hur användaren än 

önskar (Jaakkola , et al., 2014; Janssen, et al., 2012; Dos Santos Brito, et al., 2014; Gupta & 

Verma, 2015; Kassen, 2013). Men Khayyat & Bannister (2015) menar att det finns fog för att 

även öppen data publicerad av den offentliga sektorn kan kräva licenser och restiktioner. Ett 

bemötande med ”fritt för alla” att använda är bara en av licensvalen som finns tillgängliga. 

När det kommer till licensiering av öppna data menar Jaakkola, et al. (2014) att Creative 

Commons licenser är vanligt förekommande. Vanligast förekommande är Creative Commons 

(CC), Open Data Commons (ODC) och Open Government Licences. Mest framgångsrik är 

Creative Commons CC som i sin tur täcker fyra stycken kategorier av rättigheter: 

BY som kräver att den som återanvänder data under CC-BY licensen måste hänvisa till den 

som publicerat materialet. SA som kräver att om material licensierat under CC-SA utnyttjas 

för vidareanvändning måste licensieringen vara samma som ursprungsmaterialet. NC kräver 

att materialet inte får användas i kommersiella ändamål. Om attributet ND används får 

materialet inte manipuleras utan en exakt kopia av ursprungsmaterialet får endast 

vidareanvändas . Ovan nämnda attributer går att kombinera med varandra t.ex. CC BY -ND 

eller CC BY -SA -NC (Jaakkola, et al., 2014).  

Creative Commons Zero (CC0) är däremot en licens tillverkad av Creative Commons för att 

publicera dataset utan några restriktioner för återanvändning (Jaakkola , et al., 2014). 

Licensen är inte bunden till några restriktioner eller krav för vidareanvändning eller 

hänvisning till ursprungskällan. Genom att använda CC0 ger publicenten av data alla 

rättigheter till vidareanvändning (Stranacher, et al., 2013; Khayyat & Bannister, 2015). 

Fördelen med att använda CC0 menar Khayyat & Bannister (2015) är licensens enkelhet och 

lättförståelighet för både producent och användare av publicerad data. De ställer sig även 

frågan om den offentliga förvaltningen som står bakom öppen data har rätten att sätta 

restriktioner på användandet.  

1.4 Mognadsnivåer 

Forskning på området för öppen data hänvisar till Tim Berners-Lee’s modell över 

mognadsnivåer för öppen data för att mäta hur mogen en offentlig förvaltning eller annan 

organisation är i sitt arbete med publicering av öppen data  (Attard, et al., 2015; Janssen,  

2011; Adams, et al., 2014). 
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Figur 2: Fem stjärns schema för mognad av öppen data (Hausenblas, 2015). 

Modellen beskriver fem steg av mognad en organisation kan ha i sin publicering av öppen 

data. Mognadsstegen beskriver Hausenblas (2015) följande: 

För att nå första steget och tilldelas en stjärna av mognad skall data göras tillgänglig i 

elektronisk form i något format och licensierat med en öppen licens t.ex. CC0.  

För att nå två stjärnor behöver data publiceras på ett strukturerat sätt, t.ex. via Excel istället 

för text tillsammans med en bild av tabeller eller grafer.  

För att nå tre stjärnor skall data vara publicerat generiskt i ett öppet format t.ex. .csv filer. 

För att nå fyra stjärnor av mognad skall länkar användas så att andra kan peka ut data 

organisationen publicerat. Länkarna behöver vara beständiga så att informationen går att nå 

via andra webbplatser.  

För att nå alla fem stjärnor skall kraven för fyra stjärnor uppnås samt att data skall länkas till 

andra data för att skapa en rikare kontext för användaren t.ex. genom att länka till andra 

öppna datakällor med data som kompletterar publicerad data (Hausenblas, 2015).  

Fler stjärnor ökar värdet på öppen data och ökar tillgängligheten (Adams, et al., 2014). 

Mognadsstegens betydelse stärker Hausenblas (2015) med ett antal fördelar för varje stjärna 

av mognad men det medför samtidigt en viss grad av arbete för att nå och operera på en viss 

nivå.  

En stjärna av mognad är enkelt att publicera. Finns det textdokument eller annan 

beskrivning i textformat behöver detta endast laddas upp på webben på en plattform och 

slipper då repetera för användare att materialet får användas. Som användare är det möjligt 

att se på data, skriva ut det, spara det, manuellt mata in data från källan i ett annat system, 

eller dela publicerad data med någon annan (Hausenblas, 2015). 

Två stjärnor av mognad är fortfarande enkelt att publicera men ger användaren möjligheten 

att aggregera data, utföra beräkningar, visualisera den eller exportera den till andra format 

(Hausenblas, 2015). 

Tre stjärnor är fortfarande relativt enkelt att publicera om sådana data finns tillgängliga eller 

enkla att skapa. Som användare av data blir det dock möjligt att manipulera data och 
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analysera den med maskinläsning utan att ha tillgång till rätt/samma mjukvara som 

publicerad data tillverkades med och ökar på så sätt tillgängligheten (Hausenblas, 2015). 

Fyra stjärnor kräver att statiska länkar till olika data skapas och att data kategoriseras på 

korrekta sätt för att möjliggöra länkning. För användaren blir det dock möjligt att länka till 

publicerad öppen data från en annan plats på webben eller lokalt, bokmärka data, kombinera 

data med andra data och hjälpa organisationen att nå fem stjärnor (Hausenblas, 2015). 

Fem stjärnor kräver att organisationen arbetar med att reparera trasiga och inkorrekta länkar 

då internet ständigt är i rörelse. Däremot möjliggörs att publicerad data blir enklare att hitta 

genom länkar och organisationen kan få en djupare förståelse för producerad data då den 

länkas till olika källor. Som användare är det möjligt att utöka förståelsen och hitta mer 

relaterad data (Hausenblas, 2015). 

1.5 EU och PSI direktivet 

PSI direktivet har växt fram som ett svar på utvecklingen i USA och Europas långsamma 

utveckling av öppna data. Direktivets mål att tillgängliggöra data i offentliga förvaltningar för 

att återanvändas av tredjeparts utan restriktioner (Janssen, 2011). Tillskillnad från den 

tidigare motivationen att arbeta med öppen data, nämligen för att öka transparensen för att i 

sin tur motverka korruption har PSI direktivet en mer marknadsmässig inriktning (Attard, et 

al., 2015). PSI direktivet syftar dock inte till att tvinga offentliga förvaltningar i EU att 

producera nya data för att publicera öppet utan ta tillvara på data som redan existerar och 

göra den tillgänglig för vidarenyttjad (Janssen, 2011). Direktivet riktar sig till alla offentliga 

förvaltningar, på nationell, regional såväl som lokal nivå. Såsom statliga verk, departement, 

kommuner och organisationer som styrs av offentliga förvaltningar (Gomes & Soares , 2014). 

PSI direktivet pekar ut krav för att öppen data som offentliga förvaltningar publicerar skall 

nå framgång på en rad olika områden,  Stranacher, et al. (2013) har sammanställt följande 

krav ur PSI direktivet: Data måste inte enbart vara producerad av offentliga förvaltningen 

men merparten av publicerad data skall ha den offentliga förvaltningen som primärkälla. 

Den offentliga förvaltningen måste däremot ta den personliga integriteten i beaktning och 

inte publicera känslig information.  

Data skall tillgängliggöras elektroniskt och önskvärt även i ett maskinläsbart format. 

Dessutom bör data tillgängliggöras inom en passande tidsram (dvs. så fort som möjligt). Till 

skillnad från den Amerikanska motsvarigheten till PSI direktivet (Open Government Data) 

ställer PSI direktivet inga krav på varken licenser på data eller hur data skall publiceras för 

åtkomst (Stranacher, et al., 2013). Däremot uppmanar direktivet informellt offentliga 

förvaltningar att tillåta återanvändning av publicerad data (Janssen, 2011). 

1.6 Öppen data i Sverige 

I Sverige finns en grundläggande princip för statsskicket som kallas offentlighetsprincipen. 

Den bygger på den svenska grundlagen kring tryckfrihetsförordningen och innebär kortfattat 

rätten till att ta del av allmänna handlingar. Det omfattar även upptagningar för 

automatiserad behandling t.ex. uppgifter som finns i ett datasystem (Justitiedepartementet, 

2013). För att samla information från olika datasystem finns ett antal databaser vars uppgift 

är att sammanställa viss öppen data från bland annat kommunerna. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de två största: 
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Kommun och landstingsdatabaser Kolada finns till för att kunna följa kommuner och 

landstings verksamheter från år till år genom att samla nyckeltal för att göra analyser och 

jämförelser. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga 

myndigheterna men även uppgifter från andra källor. Många kommuner deltar frivilligt i 

redovisning av kvaliten i olika verksamheter genom att mata in data i Kolada (Rådet för 

främjande av kommunala analyser, u.d.). 

Plattformen Öppnadata.se är till för att förmedla data som tillgängliggjorts för 

vidareutnyttjande. Den är tänkt att fungera som en katalog som pekar ut datakällor som 

publicerar öppen data under enkla och tydliga licenser och villkor och ge stöd för att data kan 

återanvändas. Plattformen är ännu i ett utvecklingsstadie och därför är antalet datakällor 

begränsat (Verket för innovationssystem, u.d.). 
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2 Problemprecisering 

Som tidigare beskrivet kan öppen data medföra många fördelar på det politiska, sociala, 

ekonomiska och tekniska området (Janssen, et al., 2012). Publicering av öppen data i 

offentliga verksamheter kan leda till bland annat ökad insyn i den offentliga verksamheten, 

nya tjänster, stimulera kunskapsutveckling, lika tillgång till data för alla och ökat 

engagemang för den offentliga förvaltningens verksamhet (Janssen, et al., 2012). Data från 

offentliga förvaltningar som publiceras i ett öppet format har en hög potential att 

återanvändas i nya produkter och tjänster. Att ha mer öppen data tillgänglig hjälper till att 

upptäcka nya och innovativa idéer, ökar effektivitetsvinster genom att dela data mellan olika 

offentliga förvaltningar, främjar medborgarnas deltagande i det politiska och sociala livet 

genom att öka insynen i regeringar (Europeiska kommissionen, 2016).  

Men forskning visar också att det inte alltid är enkelt att öppna upp data för allmänheten. 

Öppna upp data ställer stora krav på metadata för att användare skall förstå den data de 

hämtar. Stora krav ställs även på utformningen av data för att den skall passa så många 

användare som möjligt och uppfylla alla krav som användare kan ha på data såsom 

tillförlitlighet, tillgänglighet och detaljrikedom (Sharon & Helbig, 2010). Det finns tekniska 

utmaningar i t.ex. komplex data, system för att administrera öppen data eller avsaknaden av 

standarder (Zuiderwijk, et al., 2012). Men också kulturella, politiska och operationella 

utmaningar såsom bristen på projekt som kan visa värdet av öppen data (Janssen, et al., 

2012), att fokus med utvecklingen ligger på problemen istället för vinsterna (Jaakkola , et al., 

2014) eller en brist på resurser för att publicera data (Gupta & Verma, 2015). 

Det är de lokala och regional datakällorna som beskrivs till mest användbara för att bygga 

applikationer och tjänster med(Jaakkola , et al., 2014; Janssen, et al., 2012). Kommuner och 

kommunala verksamheter i Sverige sitter på en stor mängd data som kan öppnas upp och 

återanvändas på innovativa sätt (Näringsdepartementet, N2012/3599/ITP ). Men när 

Vinnova (2016) lyfter fram exempel på öppna datakällor i Sverige omnämns utöver 

läkemedelsverket och Post- och telestyrelsen endast Örebro kommun. Örebro kommun delar 

informationspunkter från den karta som finns tillgänglig på orebro.se med information om 

vart t.ex. skolor, parkeringar, återvinningscentraler och bibliotek finns lokaliserade.  

De teorier som beskrivs i det tidigare kapitlet handlar om utmaningar på ett generellt plan 

och är hämtad från olika delar av världen då det är svårt att hitta forskning som inriktar sig 

på publicerad data i Sverige. Framförallt data publicerad av svenska kommuner. Vid 

sökningar ur databaserna ACM Portal, ScienceDirect, SAGE Journals Online, och Worldcat 

local efter artiklar med sökfrasen: ”open government data sweden” samt översatt på svenska 

i titlar eller sammanfattningar återfinns ett fåtal men som saknar riktig anknytning till 

problemområdet. Det är således svårt att hitta aktuell forskning på området kring öppen data 

i svenska kommuner.  

Studien söker därför svar på hur det ser ut med öppen data i svenska kommuner och vad 

kommunerna ser för utmaningar med att publicera och arbeta med öppen data. Det finns en 

begränsad mängd exempel på öppen data i svenska kommuner och en begränsad mängd 

lättillgänglig forskning för att hitta underlag kring utmaningar som svenska kommuner stöter 

på vid publiceringen av öppen data.  

http://portal.acm.org/portal.cfm
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiSearchURL&_method=requestForm&_acct=C000005198&_version=1&_urlVersion=1&_userid=56163&md5=a90e5e5a33d766d4bd1628da3dc945a2
http://online.sagepub.com/
http://his.worldcat.org/
http://his.worldcat.org/
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2.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att belysa läget med öppen data i svenska kommuner och undersöka 

hur kommunerna arbetar med den. Studien syftar även till att belysa vilka hinder kommuner 

kan stöta på i arbetet med öppen data och vad som orsakar dessa hinder. 

Studien söker svar på frågan: 

Hur hanterar Svenska kommuner öppen data?  

För att kunna besvara ovanstående frågeställning delas den upp i tre mindre delfrågor: 

A. Hur arbetar svenska kommuner med öppen data i nuläget? 

B. Hur är attityden till publicering av öppen data i svenska kommuner? 

C. Vilka utmaningar stöter svenska kommuner på i arbetet med publicering av öppen 

data? 

2.2 Avgränsningar 

Med sveriges offentlighetsprincip som ställer krav på kommuner att tillgängligöra data från 

datasystem (Justitiedepartementet, 2013). Det kan därför finnas data som är publicerad på 

gemensamma platser. Sådan data ligger inte i fokus för följande studie även om dessa 

analyseras i metoden för att bygga ett underlag för intervjuerna och helhetsbilden. 

På grund av Sveriges långa tradition av att vara ett öppet land med hög grad av transparens 

(Gomes & Soares , 2014) finns mycket offentliga handlingar att tillgå. Som medborgare är det 

möjligt att begära ut icke sekretessbelagt material och för att kunna sätta tydligare riktlinjer 

för vilka typer av data studien skall omfatta ligger fokus på data som nått två stjärnor av  

Hausenblas (2015) mognadsmodell för öppen data. Dessutom skall data som analyseras i 

studien vara publicerad som öppna data med tydliga rubriceringar för att kunna särskillja 

enstaka offentliga dokument med samlingar av data som publicerts på kommunernas egna 

initiativ. Data skall vara maskinläsbar  

2.3 Förväntat resultat 

Studien förväntas kartlägga utbredningen av publicerad öppen data i svenska kommuner och 

hur svenska kommuner arbetar med öppen data i nuläget. Kartläggningen förväntas även 

omfatta vilken attityd som råder kring öppen data i svenska kommuner. Studien förväntas 

lista utmaningarna som svenska kommuner stöter på i arbetet med publiceringen av öppen 

data för att kunna relatera mot tidigare forskning. 
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3 Metod 

Metoden som används för att besvara på frågan delas upp i två steg. Det första steget är en 

analys av öppen data i svenska kommuner för att ta reda på i vilken omfattning svenska 

kommuner delar öppen data för allmänheten att använda. Analysen utgår från innehållet på 

kommunernas egna webbplatser samt nationella databaser för öppen data.  

För att ta reda på vilka utmaningar svenska kommuner upplever med öppen data följer sedan 

en intervjustudie med ett flertal kommuner för att kunna kartlägga utmaningarna med öppen 

data.  

  

Figur 3: Metodprocessen 

Studien använde sig av ett kvalitativt förhållningssätt för att få en större insikt och utveckla 

en förståelse för forskningsproblemet. För att kunna sätta sig in i kommunernas arbete med 

öppen data och förstå hinder som upplevs utifrån kommunens perspektiv. Det är svårt att 

göra om ett t.ex. kvantitativt förhållningssätt som Flick (2009) beskriver  förlitar sig på 

statistisk data och mätningar.  

För att sätta sig in i kommunernas situation och förstå hur hanteringen av öppen data kan en 

personlig närvaro, något som Flick (2009) beskriver att intervjuer ger. Dessutom kan svar 

från olika kommuner se olika ut men syfta på samma sak då kunskapsspridningen kring 

öppen data i Sverige är begränsad. Generaliseringar och kategoriseringar kommer möjligtvis 

behöva göras för att matcha kommunernas svar med varann. Enligt Flick (2009) är kvalitativ 

metod bra att använda då olika resultat behöver kategoriseras och generaliseras för att skapa 

en rikare bild av problemområdet. 

3.1 Analys av öppen data i svenska kommuner 

Det första steget är som modellen ovan beskriver, en analys av öppen data i svenska 

kommuner. Analysen av de svenska kommunernas öppna data projekt sker genom att 

granska kommunernas webbplats efter en portal med öppen data samt granska databaser 

som kommuner i Sverige matar med data för att sammanställa data och nyckeltal. 
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Urvalet baserat på Sveriges län. Den största kommunen ur varje svenskt län används för 

analys för att täcka in hela Sveriges yta. Fyra kommuner ur de mest folktätaste länen i 

Sverige, Stockholm- och Västra Götalands län. Dessa resterade kommuner väljs ut för att 

även analysera kommuner med samma geografiska position som de stora kommunerna men 

med en storlek som stämmer bättre överens med de största kommunerna i övriga län.   

 

På de valda kommunernas  webbplatser söks på sidan efter  ”/psidata”1 

(”kommunenswebbplats/psidata”). Om inga öppna data eller länk till där öppen data finns 

tillgänglig på kommunens ”/psidata” sida används sökfunktionen på kommunens webbplats 

för att söka efter ”öppen data”. Till sist kontaktas webbplatsens administratör för att 

säkerställa att all önskad information hittats. Om ingen samling med öppen data hittas bland 

sökresultaten eller på ”/psidata” sidan klassas det som att kommunen saknar egna initiativ 

till öppen data. Om det går att hitta öppen data med hjälp av ovanstående metod analyseras 

omfattningen på antalet datakällor/öppen data initiativ. 

Efter att kommunens webbplats analyserats genomsöks kommun och landstingsdatabasen 

Kolada, Öppnadata.se och Statistiska centralbyråns webbplats för att hitta någon typ av 

öppen data från kommunen. Om inga data från kommunen hittas från dessa databaser eller 

på kommunernas egna webbplatser klassas det som att kommunen saknar publicering av 

öppen data.  

Efter att alla 25 kommuner analyserats görs en jämförelse i av resultaten för att upptäcka 

skillnader mellan de stora och de små kommunerna. Jämförandet bygger på hur många 

initiativ för öppen data som kommunerna har publicerat på sina webbplatser eller 

publicerade dataset i någon av de tidigare nämnda databaserna för öppen data.  

Analysen som beskrivs ovan är inte till för att i detalj kartlägga kommuners publicering av 

öppen data utan för att få en uppfattning om i vilken utsträckning kommuner i Sverige 

publicerar öppen data för att ha ett underlag för intervjuer kring utmaningar. 

3.2 Intervjuer med svenska kommuner 

Efter att ovanstående analys genomförts genomförs intervjuer på några av kommunerna som 

analyserats. Syftet med intervjuerna är främst att identifiera de utmaningar som 

kommunerna har i arbetet med öppen data samt att hitta anledningen till att den tidigare 

analysen ser ut som den gör.  

I följande studie intervjuas 6 stycken svenska kommuner och urvalet av kommuner baseras 

på den tidigare genomföra analysen. Baserat på resultatet i den tidigare analysen används 

kommuner vars resultat stack ut något ur mängden. Om det fanns ovanligt stora mängder 

öppen data, ovanligt små mängder eller ingen data alls, någon av kommunerna publicerade 

data som var maskinläsbar för att möjliggjorde maskinell bearbetning för att underlätta att 

bygga applikationer på publicerad data. Kommuner som i analysen upplevs arbeta med 

öppen data på ett annourlunda sätt än motsvarande kommuner väljs också ut för intervju. 6 

stycken kommuner är endast ett fåtal av alla 290 kommuner i Sverige och Flick (2009) 

                                                           
1 ”/psidata” är en standard för vart kommuner skall publicera öppen data eller länkar till öppen data för att 

göra den lättillgänglig för användare (Verket för innovationssystem, u.d.). 

http://www.kommunenswebbplats.se/psidata
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menar att när endast ett fåtal respondenter kan användas är intervjuer en bra metod för att få 

en stor datamängd. 

Intervjuerna med kommunerna är semistrukturerade personintervjuer. Valet av en 

semistrukturerad intervju beror på att det skapar en strukturerad intervju för att beröra alla 

önskade ämnen men samtidigt tillåter respondenten att prata om respektive område på ett 

fritt sätt så att respondenten kan öppna upp och prata om sina åsikter och känslor kring 

ämnet. Om målet är att identifiera utmaningarna kommunen stöter på i sitt arbete är det 

viktigt att undvika för hård styrning av intervjun så att respondenten har möjlighet att 

beskriva alla och även oväntade utmaningar. Den semistrukturerade intervjun tillåter också 

respondenten att beskriva t.ex. utmaningar som inte är identifierade i tidigare litteratur 

genom att på ett öppet sätt beskriva utmaningarna. Den semistrukturerade intervjun låter 

enligt Flick (2009) respondenten svara spontant och öppet på de frågor som ställs. Men då 

frågan följs upp med förberedda och oförberedda frågor tappar intervjun inte den röda 

tråden.  

Vanligtvis genomförs intervjuer ansikte mot ansikte men det går även att genomföra under 

andra omständigheter, syftet är att undersökare och respondent samtalar och diskuterar ett 

specifikt fenomen utifrån en intervjustruktur. Personintervjuer lämpas bra när ett mindre 

antal informanter skall kontaktas och det är av intresse att undersöka hur individen tolkar 

och ett specifikt område (Flick, 2009). Intervjuerna i följande studie kommer att hållas via 

telefon för att kommuner som även är lokaliserade långt bort skall ha möjlighet att delta.  

Intervjuerna baseras på materialet som hittas i analysen av öppen data i svenska kommuner 

och framförallt de jämförande som görs i slutetappen av analysen där skillnader mellan olika 

kommuner görs. Utöver frågor om hur kommunen ser på öppen data och hur de arbetar med 

öppen data skräddarsys sista delen av intervjun efter vad som återfanns om kommunen i 

analysen. Om kommunen är ledande inom öppen data i Sverige ställs frågor kring detta eller 

om kommunen saknar öppen data så ställs frågor om varför öppen data inte publiceras. 

För att sammanställa materialet från intervjun används en kvalitativ metod. För att kunna 

tolka fynden från intervjuerna kommer generalisering och kategorisering att behöva göras 

och Flick (2009) beskriver att när sådana moment skall genomföras är kvalitativ metod ett 

bra val. Generaliseringar och kategoriseringar av fynden är nödvändigt för att kunna jämföra 

informanternas beskrivningar med varandra och sammanställa likartade beskrivningar såväl 

som avvikelser. Den kvalitativa undersökningen i form av personintervjuer möjliggör att 

erhålla en djupare förståelse för utmaningar kommuner stöter på med öppna data.  

Utmaningar som identifieras i intervjuerna kategoriseras för att kunna jämföras med 

varandra och för att se om det finns likheter med tidigare forskning på området. 

3.3 Etiska överväganden 

Det är viktigt att informera respondenten om vad deras uppgift är i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande och upplysas om att det är frivilligt samt att de har rätt att 

avbryta sin medverkan (HSFR , 1999). Varje intervju påbörjas därför med att ge information 

om att deltagandet är frivilligt och hur insamlad data kommer att användas i studien.  

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person skall lagras på ett sådant sätt 

att enskilda människor inte går att identifiera av en utomstående. Om uppgifter kan 

uppfattas som etiskt känsliga bör det vara praktiskt omöjligt att kunna komma åt uppgifterna 



15 
 

(HSFR , 1999). För att säkra konfidentialitet omformuleras allt resultat som berör personer 

på ett sådant sätt att enbart skribent och handledare för studien kan känna till 

uppgiftslämnarens identitet. Informanterna informeras även om detta innan intervjun 

påbörjas. 

Dessutom genomförs en anonymisering av kommunerna som blir utvalda i webbanalysen för 

att få en studie som inte upplevs ställa sig kritisk till öppen data i Svenska kommuner.  

3.4 Genomförande 

Insamlingen av underlag för att svara på studiens frågor bestod av en webbanalys för att 

kartlägga kommuners aktivitet med öppen data samt intervjuer med tjänstemän i olika 

kommuner kring deras tankar, mål och utmaningar med öppen data. 

3.4.1 Webbanalys 

Kommunernas webbplatser genomsöktes efter öppen data enligt metoden som beskrivs 

tidigare i kapitlet. När psidata sida saknades användes webbplatsens sökfunktion för att hitta 

sidor med öppna data som tema. Analysen avslutades med ett samtal till administratören för 

webbplatsen för att säkerställa att inga initiativ till öppen data saknades.  

Totalt genomfördes en analys av 25 webbplatser och 18 av 25 administratörer gick att nå på 

telefon för att verifiera fynden. Administratörerna fick tre samtal på sig att svara, med en 

veckas mellanrum mellan varje samtal. Administratörer som på dessa försök inte gick att 

kontakta eller fick en chans att svara på ett mail under en treveckorsperiod. Om 

administratören varken svarade på samtal eller mail räknades den som okontaktbara och fick 

inte svara för sin webbplats. 

Tre kommuner hade ett mer komplicerat sätt att publicera öppen data, via portaler på 

webbplatser ämnade för enbart öppen data eller i större samarbeten med andra kommuner 

och landsting. Att hitta en webbadministratör för dessa webbplatser och kunna verifiera att 

alla öppen data hittats var därför inte möjligt i dessa tre kommuner. På grund av att flera 

olika kommuner, statliga verk och andra offentliga förvaltningar delade på samma portal fick 

extra arbete läggas på att försöka skilja dessa åt. 

Analysen genomfördes mellan 25 April och 8 Maj år 2016    

3.4.2 Intervjuer 

De intervjuer som användes för insamling av data valdes ut bland de kommuner som 

granskades i analysen. Det var resultatet från webbanalysen som påverkade vilka kommuner 

som skulle kontaktas för intervju enligt beskrivning i metodkapitlet. Kommunerna fick själva 

välja vem på kommunen som skulle svara på frågorna och i de fall det inte gick att anordnad 

en intervju inom rimlig tid valdes en annan kommun från webbanalysen för intervju.  

En intervjuguide tillverkades utifrån studiens problemområde för att leda intervjun framåt 

samtidigt som den fyllts ut med kompletterande frågor under intervjuns gång. Totalt 

genomfördes sex stycken intervjuer varav en intervju var pilotintervju och resultatet används 

inte i studien. Istället användes pilotintervjun för att justera intervjuguiden och skapa en 

bättre förutsättning för goda svar i resterande intervjuer se (Bilaga 1). Intervjuerna 

genomfördes på telefon för att kunna nå kommuner på olika geografiska platser i landet och 
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varade mellan 10 och 20 minuter. Materialet transkriberades från ljudinspelning till text för 

att enklare kunna hantera materialet.  

Efter att materialet transkriberats delades intervjuernas material upp efter frågeställningen 

eller annan kategorisering för att enklare kunna jämföras med resultaten från övriga 

intervjuer. Till sist hämtades de data som för studien var mest relevant ut för att presenteras. 

Nedan beskrivs respondenterna som deltagit i studien samt varför kommunen som 

respondenten arbetar på valts för intervju. Respondenterna i intervjun arbetar inte bara på 

de 8 kommuner som presenteras i webbanalysen utan även från kommuner som inte har 

några öppna data publicerad på sina webbplatser. Däremot jobbar alla respondenter på några 

av de 25 kommunerna som valts ut för webbanalys. 

Respondent 1 (R1) var informationsstrateg på en kommun med ca 50 000 invånare i 4år. 

Respondenten där för ansvarade kommunens informationskanaler och hur information kan 

delas med invånarna i kommunen. Kommunen har publicerat ett fåtal  öppen data på 

webbplatsen. Kommunen har valts ut till intervju för att representera en något mindre av de 

analyserade kommunerna som kommit en bit på vägen att publicera egna initiativ med 

öppna data. 

Respondent 2 (R2) var IT-strateg på en kommun med 70 000 invånare som arbetat i 

kommunen med olika IT tjänster i snart 10 år. Respondenten arbetade med hur kommunens 

IT skall utformas, utvecklas och underhållas. Kommunen hade publicerat ett fåtal öppna data 

på webbplatsen och valts ut till intervju för att representera en kommun som kommit en bit 

på vägen med öppna data för att kunna ge en god bild av utmaningarna med öppna data som 

kommunen står inför. 

Respondent 3 (R3) hade arbetat som IT-strateg i den minsta kommunen av alla 

respondenters med ca 50 000 invånare under 17 år. Som IT-strateg ser respondent 3 över 

riktningen på kommunens IT-utveckling och öppna data. Kommunen som respondenten 

arbetar på har i nuläget inte publicerat några öppna data på sin webbplats eller drivit något 

omfattande projekt för att börja publicera. Kommunen har valts ut till intervju för att 

representera en mindre kommun som inte kommit igång med egna initiativ av öppna data 

ännu. 

Respondent 4 (R4), gruppchef på IT-enheten i kommun med 100 000 invånare under 6 år 

men arbetat med andra tjänster på kommunen i många år innan dess. I Respondentens 

arbete ingår bland annat intern och extern informationsspridning. Kommunen valdes ut till 

intervju för att representera större kommuner som inte kommit igång med arbetet att 

publicera egna initiativ med öppna data. 

Respondent 5 (R5), internationell projektkoordinator i 13 år vid en kommun med över 

300 000 invånare och varit involverad i kommunens EU-projekt med öppen data samt 

arbetet att bli en mer transparent kommun. Kommunen har publicerat flertalet dataset med 

öppna data på kommunens webbplats och jobbar även med att skapa en portal för öppna 

data från andra kommuner, landsting och statliga verk. Kommunen valdes ut för analys för 

att kunna ge en bild av vad det innebär att arbeta med öppna data och vilka utmaningar som 

går att stöta på. 
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4 Resultat och analys 

Resultatet är uppdelat i webbanalys och intervjuer. Webbanalysen innehåller resultat ur 

webbanalysen som granskat kommuners webbplatser efter öppen data. Intervjuresultatet 

kommer från de fem respondenter som intervjuats om deras upplevelser och arbete med 

öppen data. Resultatet följs sedan upp av analys med paralleller till tidigare forskning och 

resultaten beskrivs. 

4.1 Webbanalys 

Svenska kommuner delade alla data via Sveriges kommun och landstingsdatabasen 

KOLADA. Data från samtliga analyserade kommuner återfanns i databasen. Av de 25 

analyserade kommunerna har 19 stycken en ”psidata” sida som portal för öppen data och det 

är möjligt att hitta öppen data genom webbplatsens sökfunktion på 21 av webbplatserna. 

Tabell 1: Tillgänglighet av öppen data 

”Psidata” sida 

tillgänglig 

Öppen data via 

sökning 

Inga öppna data på 

webbplats 

19 av 25 webbplatser 21 av 25 webbplatser 4 av 25 webbplatser 

 

Samtliga administratörer för de fyra webbplatser som inte har någon sida med öppen 

tillgänglig har  kontaktats för att bekräfta att inga öppna data finns tillgängliga på 

webbplatserna. 

4.1.1 Kommun och landstingsdatabasen KOLADA 

Nyckeltal som publiceras i Kolada och som återfanns på 20 av 25 analyserade webbplatser 

delas i resultatet in i de fyra kategorierna: Miljö, ekonomi, demografi och övriga data. 

I kategorin miljö återfanns nyckeltal för utsläpp av koldioxid, andel ekologiskt odlad 

åkermark i kommunen samt kommunens hushållsavfall. 

I kategorin ekonomi återfanns nyckeltal för antal nyregistrerade företag, lönegap mellan män 

och kvinnor, kostnad av parker, kostnad för kulturverksamhet, kostnader för förskola, 

kostnad för hemtjänst och kostnad för ekonomiskt bistånd i kommunen. 

I kategorin demografi återfanns nyckeltal för antalet födda i kommunen, invånare totalt, 

valdeltagande och antal miljöbilar per invånare i kommunen. 

I kategorin övriga data återfanns nyckeltal för antal brott, antal boklån, kunskapskontroll av 

elever i åk. 9, mätningar av bemötande i kommunen, responstid för ambulans och antalet 

utvecklade bränder i kommunen. 

4.1.2 Egna initiativ med maskinläsbar öppen data 

Av 25 analyserade kommuner har 8 kommuner publicerat öppen data som är maskininläsbar 

och som inte är en del av kommun och landstingsdatabasen. Hur data publiceras varierar 

mellan olika kommuner, från databaser som anropas via API till nedladdningsbara csv filer. 

Uppdateringsfrekvensen skiljer också åt men samtliga klassas i studien som egna initiativ av 
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öppen data. Vanligast förekommande var kartinformation med kartpunkter på olika parker, 

verksamheter, badplatser eller förbindelser i kommunen som presenterades med hjälp av en 

karta och/eller med ett gränssnitt för att hämta rå data. Även miljödata med mätning av 

partikelmängder publiceras och uppdateras frekvent med nya mätvärden.  

4.1.3 Kommuner med egna initiativ  

De kommuner där egna initiativ av maskinläsbar öppen data gick att identifiera beskrivs 

nedan mer detaljerat. Typ av öppen data i egna initiativen, storleken på data, vad publicerad 

data representerar, licenser på data samt möjligheten att länka data från de olika initiativen 

med varandra för att få en större datamängd. 

För att redovisa resultatet görs nedan en kortare beskrivning av kommunerna som publicerat 

öppen data som sedan följs upp av beskrivning och analys av dessa kommuners egna 

initiativ. 

Kommun 1 (K1), en kommun med ca 50 000 invånare med ett initiativ med öppen data i 

forma av datapunkter på karta. 

Kommun 2 (K2), en kommun med ca 50 000 invånare med två initiativ med öppen data i 

form av datapunkter på en karta samt koordinater till handikappanpassade parkeringar 

runtom i kommunen 

Kommun 3 (K3) en kommun med ca 70 000 invånare med ett initiativ av öppen data med en 

mängd koordinater till olika intressanta platser i kommunen. 

Kommun 4 (K4) en kommun med ca 100 000 invånare med ett initiativ med detaljerad 

information om tömningar av hushållssopor i kommunen 

Kommun 5 (K5) en kommun med ca 100 000 invånare som har ett initiativ för öppen data 

med ett flertal kommuner i länet. Kommunen levererar 9 dataset varav 7 är geografiska data 

och resterande miljödata. 

Kommun 6 (K6) en kommun med ca 150 000 invånare aggregerad data kring trafikflödet på 

olika vägar runtom i kommunen. 

Kommun 7 (K7) en kommun med över 300 000 invånare som öppnat upp data  för 

luftkvalité, kartpunkter samt kalender med händelser runtom i kommunen.  

Kommun 8 (K8) en kommun med över 300 000 invånare. Kommunen har publicerat 

flertalet dataset med öppna data på kommunens webbplats och jobbar även med att skapa en 

portal för öppna data från andra kommuner, landsting och statliga verk 

4.1.4 Områden öppen data representerar 

Nedan presenteras data  som de analyserade kommunerna med egna initiativ för öppen data 

har gemensamt utifrån data som publicerats. Tabellen visar de områden som publicerade 

dataset representerar samt vilka kommuner som publicerar öppen data på respektive 

område. 
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Tabell 2: Områden öppen data representerar 

Områden öppen data representerar K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Kartpunkter över platser i kommunen X X X  X  X X 

Miljödata/partikelmätningar  X X  X  X X 

Trafikflödet på kommunens vägar      X   

Tömning av hushållssopor     X     

Kalender med händelser i kommunen       X X 

 

K1 och K3 har båda kartpunkter på till olika intressepunkter i kommunen bl.a. parkeringar, 

kommunala verksamheter och besöksmål. K1 erbjuder ca 300 datapunkter och K3 ca 100 

stycken. Data nås via csv filer och formatet på data är ej standardiserat mellan de olika 

kommunerna vilket kan göra det svårt att kombinera datapunkter från flertalet olika 

kommuner. K1 beskriver datapunkten med ett namn, koordinater samt ett par egenskaper 

som respektive datapunkt har. Även K3 presenterar datapunkter med namn, koordinater och 

ett par egenskaper. Även K5, K7 och K8 publicerar kartpunkter över olika intressepunkter i 

kommunen bl.a. parkeringar, kommunala verksamheter och besöksmål. Dessa kartpunkter 

nås via ett API för att som K5 beskriver på webbplatsen, förenkla för användare att använda 

öppen data på webbplatser, tjänster och applikationer. Datapunkterna beskrivs med namn, 

koordinater samt ett par egenskaper som respektive datapunkt har men det saknas en 

standard för hur kartinformationen skall formateras. Kartpunkter som K7 publicerar är 

uppdelade i flera olika dataset som är olika formaterade och har olika egenskaper vilket kan 

försvåra kombinationer av flera olika dataset tillsammans. 

K2, K3, K5, K7 och K8 publicerar alla data som representerar miljöläget i kommunen på olika 

sätt. K2, K3 mäter båda koncentrationen av partiklar i luften och redovisar det i 

maskinläsbara dokument. K2 har även grafer på webbplatsen för att erbjuda data till den som 

är mindre tekniskt kunnig. Mätningarna som K2 genomför har inte gett något utslag på 

partikelmängderna i luften och har rapporterat 0ug/m3 det senaste året. K5, K7 och K8 

mäter också partikelmängder i luften men informationen nås via API istället för datafiler. 

Kommunerna mäter olika typer av partiklar i luften vilket gör jämförelser mellan 

kommunernas mätningar svåra. Endast K2, K7 och K8 har mätningar av samma typ av 

partikelmängd. Dessa data uppdateras olika ofta i kommunerna men jämförelser över tid går 

att göra. 

K6 levererar ett dataset med trafikflödet på olika vägar runtom i kommunen. Resultatet av 

mätningarna publiceras i en fil med data som aggregerats och sammanställts för att få en bild 

över hur trafiken sett ut under året och kunna jämföras med tidigare år. Ingen annan 

analyserad kommun presenterar liknande information vilket ökar utmaningen att göra 

jämförelser och sammanställningar med öppen data från andra kommuner.  

K4 presenterar ett dataset som skiljer sig från övriga. Csv filer erbjuds med data över 

tömningar av hushållssopor från olika fastigheter i kommunen. Information ges om typen av 

sopor, vikten samt vilken typ av fastighet för varje individuell tömning. Filerna som erbjuds 

består inte av aggregerad data och representerar ca 1,5 miljoner tömningar per år och fil. 
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Varje fil är således ca 1,5 miljoner rader lång. Informationen som K4 levererar öppet är unik i 

sitt slag och det finns ingen data av liknande slag från andra kommuner att sammanställa 

med.  

K7 och K8 publicerar maskinläsbara kalendrar med planerade händelser i kommunen. 

Festivaler, folkfester, utställningar och evenemang med tider och beskrivningar finns att 

hämta. Båda kommunerna tillgängliggör detta via API men K8 publicerar även kalendern 

som maskinläsbar datafil.  

Samtlig publicerad öppen data från kommunerna som valts ut för webbanalys i studien är 

envägskommunikation mellan kommun och användare. Öppen data publiceras av 

kommunen så att användare kan hämta hem den för vidareutnyttjad. Det finns ingen 

möjlighet för användare att på ett användbart sätt kunna ge feedback på publicerad data eller 

tycka till om öppen data. Alla kommuner med egna initiativ med öppen data förutom K5, K7 

och K8 har väldigt tydliga ansvariga personer med kontaktinformation tillgänglig på sidan 

för öppen data vilket ger användaren möjlighet att kontakta kommunen för frågor eller 

utvärdering av publicerad data. Inga publicerade data går att jämföra med öppna data 

processen Zuiderwijk, et al. (2012) presenterar i sin forskning. Data publicerad i Sverige 

följer processen till viss del men brister i den avslutande delen där kommunen erbjuder 

möjlighet för användaren att ge feedback eller skicka data tillbaks till kommunen och på så 

sätt bygga ett kretslopp av öppna data. Beskrivningen som Naturvårdsverket (u.d.) om 

verkets förhoppning att kommuner skall arbeta med öppen data på ett sätt som liknar öppna 

data processen Zuiderwijk, et al. (2012) presenterar finns detta inte implementerat i någon 

analyserad kommun.  

4.1.5 Mognadsnivåer av kommunernas öppna data 

För att jämföra hur data är utformad mellan kommunerna och samtidigt få en inblick i vilken 

nivå av mognad kommunernas publicerade data befinner sig på används Tim Berners-Lee’s 

modell över mognadsgrader av öppen data som beskrivs i Hausenblas (2015). 

Tabell 3: Mognadsnivåer enligt Hausenblas (2015) 

Antal stjärnor enligt  Hausenblas (2015) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

         

         

  X X X X  X X 

 X     X   

         

 

K1 publicerar data över kartinformationen i format som bara kan läsas om användaren har 

rätt programvaror. Detsamma gäller K6 som publicerar aggregerad data och tabeller i ett 

format som kräver speciella programvaror för att läsa. Båda kommunerna uppfyller kraven 

för en stjärna då de båda publicerat någon typ av öppen data under en öppen licens som CC0 
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eller dylikt.  Men uppfyller också kraven för två stjärnor då publicerad data är tabeller som är 

maskinläsbara. 

Övriga kommuner delar information i ett .csv format vilket lyfter dessa till tre stjärnor av 

mognad på sin publicerade öppna data. Eftersom .csv filer som Hausenblas (2015) antyder 

går att nyttja även om inte de rätta programvarorna finns att tillgå.  

Varken  Hausenblas (2015), Adams, et al. (2014) eller Attard, et al. (2015) beskriver hur 

tillgång till data via API bör klassificeras med Tim Berners-Lee’s mognadsnivåer. Då data 

som tillgängliggörs via API inte kräver samma mjukvaror som producenten av data använder 

och returnerar data i t.ex. csv format uppnår K5, K7 och K8 också tre stjärnor av mognad för 

data tillgängligt via API. Dessa datakällor saknar dock URI länkar som kan användas av 

andra webbplatser för att peka ut kommunens publicerade data vilket medför att ingen av 

kommunerna går att lyfta till en mognadsnivå av fyra stjärnor. 

Merparten av de analyserade kommunerna är på god väg att nå en god mognadsnivå för 

länkad öppen data. Genom att producera länkar för publicerad data och göra det möjligt för 

andra kommuner, organisationer eller privata aktörer länka samman den med flera andra 

datakällor och öka värdet. Om kommunen dessutom länkar sina publicerade data med data 

från andra kommuner eller leverantörer av data kan de nå fem stjärnor av mognad. 

4.1.6 Licenser 

Nedan presenteras de licenser som kommunerna använder vid publicering av öppen data. 

Licenserna som används är Creative Commons CC0 licens, en egen textbeskrivning av hur 

data från användas (egen licensiering) och i vissa fall saknas licensbeskrivning av hur öppen 

data får återanvändas av användaren. 

Tabell 4: Licenser på öppen data 

Licenser på kommunernas öppna data K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Creative Commons – CC0   X X X X X X 

Egen licensiering X       X 

Saknar licensbeskrivning  X     X  

 

Flertalet kommuner publicerar öppen data under licensen CC0 vilket som tidigare beskrivit 

ger användaren rätten att använda data hur den vill och vilka ändamål användaren önskar 

utan några restriktioner. K3, K4 och K7 lämnar inga garantier för riktigheten eller 

tillgängligheten i publicerad data. 

Den egna licensieringen består av en textbeskrivning över hur publicerad data får användas 

och skiljer sig mellan de olika kommunerna. K1 beskriver att öppen data får användas, 

spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på. Även i kommersiella sammanhang. En 

licensiering som efterliknar CC0. K8 har data publicerat under CC0 men några dataset med 

kartpunkter publicerade istället med en textbeskrivning om att maskinläsbar information 

som kan användas utan några begränsningar om hänvisningar till kommunen som källa görs. 
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Det är dock inte tillåtet att hänvisa till att något samarbete skett mellan kommunen och 

vidareutnyttjandet. 

K2 Saknar en licensiering av öppen data men beskriver på sidan över öppen data att öppna 

data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar för att 

t.ex. utveckla mobilapplikationer. Texten går inte att jämföra med en licens men ansvarig för 

kommunens öppna data var ej tillgänglig under studien för att svara på frågor kring 

kommunens licens. 

Även om PSI direktivet inte kräver användning av CC0 eller likvärdig licens som ger 

användaren full frihet med publicerad data utan några restriktioner (Stranacher, et al., 2013). 

Ändå har 6 av 8 analyserade kommuner använt sig av just CC0. En av fördelarna 

kommunerna och användarna kan dra av att använda CC0 är licensens enkla natur. Som  

Khayyat & Bannister (2015) påpekar är CC0 enkel att implementera och lättförståelig för alla 

inblandade parter. Data publicerad under CC0 licens med friskrivningar från riktigheten i 

publicerad data kan ge kommunen fördelen att inte behöva hantera redan publicerad data 

ytterligare eller göra uppföljningar. 

4.1.7 Uppdateringsfrekvensen 

Som beskrivet tidigare finns det data som inte uppdateras frekvent och kan klassas som 

utdaterad.  

Följande studie särskiljer däremot data som inte uppdaterats på länge och kan klassas som 

”Zombie data” enligt beskrivningen Dos Santos Brito, et al. (2014) återger och data som 

representerar hur någonting tidigare sett ut och ger användaren av sådan data möjligheten 

att göra jämförelser med nutid eller göra prognoser på framtiden baserat på hur det tidigare 

sett ut. Det finns däremot en skillnad på data som är publicerad för att användas för den 

typen av historiska jämnförelser och data som publicerats men inte uppdaterats på en väldigt 

lång tid och på så sätt blivit nästan obrukbar då användaren inte kan säkerställa riktigheten i 

sådana data. 

Öppen data som uppdateras i realtid uppdateras i följande studie en gång var 15 minut. Det 

kan finnas applikationer som kräver en mer frekvent uppdateringshastighet men ingen av 

kommunerna som analyserats i följande studie har data som uppdateras mer frekvent än var 

15 minut. Frekvent uppdaterad data syftar till data som uppdateras dagligen till skillnad från 

kontinuerligt uppdaterad data som förnyas ett par gånger varje år. 

Tabellen fungerar enligt följande: 

Realtidsdata, uppdateras minst var 15 minut. Uppdateras frekvent, uppdateras minst varje 

dag. Uppdateras kontinuerligt, uppdateras minst varannan månad. Historisk data, äldre data 

finns publicerad tillsammans med data från tidigare år och/eller nuvarande år så att 

jämförelser kan göras. ”Zombie data”, data från tidigare år som publiceras utan data från 

andra år att göra analys tillsammans med. Sådana data klassas i studien som ”Zombie data” 

eller bortglömd data. 
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Tabell 5: Uppdateringsfrekvensen av öppen data 

Uppdateringsfrekvensen av öppna data K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Realtidsdata        X 

Uppdateras frekvent  X   X  X X 

Uppdateras kontinuerligt    X  X  X X 

Historisk data    X X  X X 

”Zombie data” (Dos Santos Brito, et al., 2014) X X X  X X X X 

 

En kommun levererar miljödata som uppdateras med en ny mätning var 15 minut. Övriga 

kommuner som publicerar miljödata uppdaterar den med en timmes mellanrum eller 

levererar varje dag en uppdatering med ett 20-tal mätningar. K3 har miljödata som 

publiceras mer sällan än så, mätningarna av partikelmängderna görs enligt publicerad data 

oftare men publiceringen samlar flertalet värden före publicering. 

Historisk data kan ha värde för analyser och applikationer. Några dataset som kommunerna 

publicerar går att klassificera som historisk data. K4 har flera nedladdningsbara filer över 

tömningen av sopor runtom i kommunen. Data uppdateras årsvis med föregående 

kalenderårs sophantering. Den klassificeras ej som ”Zombie data” då det finns möjlighet att 

granska skillnaderna mellan flera år och äldre data fyller ett värde.  

Kalenderhändelser i kommunen uppdateras ungefär varannan månad i K7 och K8. 

Kalenderhändelser behöver nödvändigtvis inte uppdateras ofta och endast ett fåtal 

datapunkter per år. 

Kartpunkterna och kartinformationen står för merparten av data som klassas som ”Zombie 

data” då många dataset med kartpunkter är flera år gamla. Det kan ha sin förklaring i att 

kartpunkter representerar det geografiska läget i kommunen och inte förändras i hög grad 

och om data inte förändras behöver den inte uppdateras. Men datapunkterna innehåller 

också attribut och egenskaper kopplade till den geografiska punkten som t.ex. antalet 

toaletter vid en badstrand eller camping. Sådana data kan gå ur tiden om den inte uppdateras 

frekvent och därför klassificeras merparten kartpunkterna som ”Zombie data” då det är svårt 

för användaren att kunna förlita sig på riktigheten. 

Uppdateringsfrekvens på publicerad data är svår att klassificera. Det är svårt att på ett 

kvantitativt sätt placera uppdateringsfrekvensen i olika grupperingar där snabba 

uppdateringar räknas som bra och långsamma uppdateringar som något dåligt. 

Uppdateringsfrekvensen kan skilja sig mycket beroende på vad data representerar. Om 

verkligheten förändras långsamt såsom geografiska kartpunkter eller vissa partikelmängder i 

miljön behöver data inte nödvändigtvis uppdateras oftare än det sker förändring. 

Långsamma uppdateringar av sådana data behöver således inte vara dålig utan kan vara ett 

bra med hänsyn till att inte hålla datamängden onödigt stor.  
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Vissa data som representerar en verklighet i ständig förändring såsom mätningar av trafik 

och belastningar på vägarna gör sig bäst med frekventa uppdateringar. Istället publicerar K6 

en sammanställning av gamla mätningar som i högst grad är inaktuella.  

Vad webbanalysen däremot lyfter fram angående uppdateringsfrekvensen är att merparten 

av analyserade kommuner har data som inte längre är aktuell och saknar mätningar från 

andra tidpunkter för att skapa en historisk bild av hur läget förändrats över tid. Analysen 

pekar ut flertalet dataset som tydligt går under Dos Santos Brito, et al. (2014) beskrivning av 

”Zombie data”. En mätning av trafikdensiteten på några utvalda vägar i kommunen under en 

sommar flera år tidigare är svår att producera applikationer eller analyser utav. 

 

 

  



25 
 

 

 

4.2 Intervjuernas gemensamma faktorer 

Nedan presenteras en sammanställning av intervjuernas resultat samt faktorer som flertalet 

respondenter beskrivit under intervjuerna. 

D = Direkt identifierade 

I = Indirekt identifierade 

Direkt identifierade faktorer var faktorer som respondenterna lyfte fram under intervjun och 

gjort någon typ av beskrivning. Indirekt identifierade faktorer beskrivits med t.ex. andra ord 

än övriga respondenter. 

Tabell 6: Intervjuernas gemensamma faktorer 

Faktorer R1 R2 R3 R4 R5 

Kommunala arbetet med öppen data är viktigt D  D   

Attityden till öppen data i kommunen är god D D I  D 

Arbetet ligger just nu på is D D    

Öppen data är problematiskt att hantera i kommunen D D I D D 

Önskar att kommunen hanterat öppen data bättre D    I 

Arbetet med öppen data är en resurstung uppgift för 

kommunen 

D D  D D 

Kommunen saknar resurserna för att arbeta med 

öppen data om inte vardaglig verksamhet skall bli 

lidande 

D D  I  

Saknas gemensam modell för hur verksamheterna i 

kommunen bör hanterar data för att den skall kunna 

öppnas upp gemensamt 

  D I  

 

R1 och R2 ansåg att öppen data var ett verktyg att öka transparens och ge invånare i 

kommunen tillgång till data att använda och bruka på valfritt sätt, något som är viktigt och 

värt att satsa på. När informanterna uppmanades att ge en beskrivning av öppen data 

svarade R4 att det är data som är tillgängligt för invånarna och resterande informanter 

beskrev att det som något de försöker vara duktiga på och tycker är viktigt men samtidigt 

något som inte är problemfritt att arbeta med. R2 berättade att informanten själv publicerat 

videofilmer på kommunens webbplats som visar visionen informanten har med öppen data. 

Data som är fritt tillgänglig, skapar möjlighet för invånare att ta del av och producera vad det 

vill med. Informanten kunde även se ett framtidsscenario där kommuner är mäklare av 

öppen data. Det är oklart exakt hur en lösning skulle kunna se ut men en spännande vision 
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där även data insamlad av privatpersoner kan publiceras av kommunen för vidareutnyttjande 

eller byggas på. Lite som ett kretslopp av data. Sättet R1 och R2 beskrev öppen data stämmer 

överens med beskrivningen Jaakkola , et al. (2014) och Gupta & Verma (2015) återger i 

forskningen, ett viktigt verktyg för att öka medborgares insyn och stimulera 

innovationskraften  

Samtliga respondenter anser att öppen data skall vara tillgängligt för alla utan några 

restriktioner men R3 beskriver att det i kommunen funnits olika åsikter om hur data skall 

delas. Det fanns de som ansåg att öppen data enbart skall delas till intressenter som visat ett 

öppet intresse och inte nödvändigtvis för allmänheten. Numera finns det tydliga direktiv från 

nationell nivå och från EU vilket resulterat i en enhetlig bild av öppen data menar R3. Även 

om PSI direktivet enligt Stranacher, et al. (2013) inte ställer några krav på att licenser på 

publicerad öppen data skall vara CC0 eller likvärdigt är det inställningen flertalet kommuner 

har för öppna data vilket också återspeglas i de licenser kommunerna valt att använda vid 

publicering av öppna data på webbplatserna 

R5 menade att det finns många anledningar till att öppen data är viktigt, R2 beskrev tydligare 

att det är en viktig del i teknisk innovationskraft och när data skapas över nästan allting idag 

såg respondenten inga hinder till varför de inte bör öppna upp den. 

Två respondenter (R1 och R2) ser öppen data som något viktigt. Övriga respondenter beskrev 

också att det är viktigt och att det är något som kommunen bör arbeta mer med och bli bättre 

på. R5 beskrev öppen data från kommuner som den viktigaste typen av öppen data när det 

kommer till innovation och teknikutveckling såsom  

4.2.1 Attityden till öppen data 

R1, R2 och R5 upplevde attityden som god i kommunen. R4 menar att attityden var god från 

kommunens sida men att det är svårt att mäta attityden hos användare. Det skulle behövas 

en kanal för att få bättre kontakt med invånarna och kunna mäta användarnas inställning 

och intresse för data som delas. R1 berättade att beslut kring öppna data måste ske på höga 

instanser då det berör många olika verksamheter som skall vara med och bidra med öppen 

data. Dessutom är inte öppen data i nuläget en del av den vanliga verksamheten och därför 

finns det inte riktigt tid och resurser. Den dagliga verksamheten måste gå runt i första hand. 

Två respondenter ansåg att det krävs en viss attitydförändring om det skall gå att nå ett högre 

värde med öppen data. R1 menar att data delad i KOLADA är bra för transpararens och 

jämföranden mellan olika kommuner och landsting i Sverige, data kring lokala frågor är 

svårare att hantera i en stor gemensam datasamling. Janssen, et al. (2012) beskriver också 

lokal data som den viktigaste för att bygga innovativa applikationer. Men Gupta & Verma 

(2015) understryker också vikten av öppen data från gemensamma system med flera 

kommuner och landsting såsom kommun och landstingsdatabasen KOLADA som är viktig 

för att ge en insyn i offentliga verksamheters arbete. 

4.2.2 Arbetet med öppen data 

Ingen respondent ansåg att de ha kommit särskilt långt i arbetet med öppen data. R1 beskrev 

att de just nu håller på att se över vilken data som finns ute i verksamheterna och om de är 

möjliga att öppna upp samt hur data skulle publiceras. Personligen har R1 tagit fram en sida 

på kommunens webbplats där öppen data samlas (psidatasida) men R1 menar att detta 

givetvis är det enklaste steget i arbetet och att de tuffaste bitarna fortfarande finns kvar.  
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I kommunen där R3 arbetar pågår ett projekt att försöka publicera kartinformation för alla 

att använda med intressanta och viktiga platser i kommunen såsom parker, sevärdheter och 

badsjöar. R3 tyckte att det skall bli intressant att se hur mottagandet blir då det är 

kommunens första egna initiativ på maskininläsbar öppen data. 

Enskilda verksamheter i kommunen där R5 arbetar delar idag öppna data som t.ex. 

trafikkontoret. Där produceras även miljödata om partikelmängder i luften som finns att 

använda. Men det är inte riktigt data av värde att bygga applikationer på ansåg R5. 

Innovationskraften i öppen data menade R5 ligger i att trafikkontoret kan släppa data om 

trafikläget i kommunen och användare kan bygga karttjänster eller andra innovativa 

lösningar på publicerad data. Innovationskraften drar mindre nytta av data kring antalet 

nyfödda i svenska kommuner. Det är lätt att tillhandahålla dokument med statistik och 

aggregerad data, det är kommunerna skickliga på att producera. Men med sofistikerade 

lösningar för åtkomst och publicering skapar problem.  

Webbanalysen pekar på att det fanns en begränsad mängd egna initiativ med öppen data i 

stora svenska kommuner runtom i landet. Majoriteten av kommunerna som drev egna 

initiativ med öppen data hade en eller ett fåtal källor. Samtliga kommuner delade öppen data 

via kommun och landstingsdatabasen KOLADA, men när respondenterna fick beskriva vad 

öppen data betydde för dem och hur de arbetar med öppen data i kommunen så nämndes 

inte KOLADA som en del i det arbetet. Istället beskrev respondenterna lokala data som 

Jaakkola , et al. (2014) diskuterar kring. Sverige har en tradition av öppenhet som sträcker 

sig flera århundranden tillbaks i tiden (Gomes & Soares , 2014) vilket kan vara förklaringen 

till att kommunerna inte ser rapporteringen till KOLADA eller annan direktiv styrd öppen 

data som ett aktivt arbete med öppen data utan något som hör till de vanliga arbetsrutinerna.  

4.2.3 Utmaningar med öppen data 

Offentliga förvaltningar upplever att öppen data är en resursmässigt tung uppgift och att det 

saknas resurser för att kunna driva öppna data projekt (Janssen, et al., 2012; Gupta & Verma, 

2015). R1, R2, R4 och R5 beskrev öppen data som resurstung på ett eller annat sätt. Det 

slutar åtminstone alltid upp i en resursfråga. R4 beskrev att det under arbetet har tittats på 

större kommuner som också verkar ha problem att publicera data öppet då utbudet är 

relativt begränsat. Vidare beskrev R4 att när stora kommuner inte kan visa vägen för hur 

öppen data skall se ut eller vilken data som kan publiceras är det svårt för mindre kommuner 

som inte har lika stora resurser att dela. De kan inte vara pionjärer. 

R1 lyfte också fram resurser som en utmaning och respondenten själv hade gärna tagit på sig 

ansvaret för att driva arbetet med öppna data framåt om den möjligheten fanns men de 

resurserna finns tyvärr inte tillgängliga. Medvetet har arbetet lagts på is och inväntar ett bra 

tillfälle att starta ett mer omfattande projekt. Respondenten tror att det är ett sådant större 

projekt som krävs för att kunna involvera alla verksamheterna i arbetet.  

R3 poängterade att det inte bara rör sig om resurser i form av tid utan också att en viss 

nyckelkompetens kan behövas om det skall gå att kunna nå ända fram med ett öppna data 

projekt. Det är resurser som i nuläget inte finns vilket resulterar i att publicering av öppen 

data inte är möjligt. Att det krävs kompetens på området och intresse i samtliga 

verksamheter understryker Gupta & Verma (2015) och menar att det saknas kunskap och 

expertis kring öppen data i offentliga förvaltningar. 
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R1 beskrev det har varit svårt att implementera öppna data då beslut skall ske på höga 

instanser då många verksamheter skall bidra med data. Det är svårt att få med alla 

verksamheter i ett nytt tänk och med nya rutiner vilket gör att sådana projekt har en mycket 

långsam utveckling. Även R5 beskrev att öppen data kräver ett brett samarbete och inte är 

något som IT-avdelningen kan göra själv. Det behövs stöd från alla verksamheter. 

Det är svårt att veta vilken typ av data som behövs berättar både R1 och R5. R1 försöker se 

över vilka data som finns i verksamheterna och som skulle kunna delas. R5 för istället ett 

arbete i hur det skulle vara möjligt att nå ut till invånarna och se vilken typ av data som är 

attraktiv. R1 lyfte även fram att det är svårt att skapa något attraktivt av insamlad data. Data 

som kommunen arbetat fram på senare tid är olika geografiska punkter på offentliga 

verksamheter, parker och sevärdheter med mera. Skall kommunen presentera detta i en 

attraktiv karttjänst eller skall datapunkter enbart delas för vidareutnyttjande blir då en fråga. 

Enligt Nam (2015) kan det skapa en risk att öppen data inte används som det är tänkt eller 

inte används alls när offentliga förvaltningar publicerar data utan att reflektera över varför 

den samlas in, hur den används, varför den är relevant och hur tillförlitlig den är. Det  är för 

slutresultatet viktigt att kommunerna skapar frågeställningar kring hur de vill framställa data 

och i vilka syften insamlad data kan komma till nytta. 

Det finns också hinder i IT-infrastrukturen berättar R2 som gör publicering av öppen data 

svårt. Kommunen där R2 arbetar delar sin IT-infrastruktur med en grannkommun och det 

skulle krävas ett samarbete mellan flera kommuner för att kunna möjliggöra delningar av 

viss data.  

R3 beskrev att det finns ca 200 system i kommunen som inte har någon gemensam standard 

för hur data lagras, hanteras och uppdateras. Att kombinera flera olika datakällor från system 

utan standarder för att publicera öppen data gör data svårhanterad och komplex som 

Janssen, et al. (2012) beskriver. Litteratur beskriver att även utvecklare upplever att de 

saknas standarder för publicering och att när alla offentliga förvaltningar har olika 

tillvägagångssätt ökar komplexiteten i och utmaningen att bruka öppen data (Gupta & 

Verma, 2015; Dos Santos Brito, et al., 2014). Det finns också hinder i IT-infrastrukturen 

berättar R2 som gör publicering av öppen data svårt. Kommunen där R2 arbetar delar sin IT-

infrastruktur med en grannkommun och att det skulle krävas ett samarbete mellan flera 

kommuner. Kommunen där R5 arbetar har en så pass komplex IT-miljö att enskilda 

verksamheter måste stå för egen data. Komplexiteten gör det väldigt svårt att kombinera data 

från flera olika verksamheter. 

När data väl är publicerad har det inte funnits någon bra handlingsplan för att följa upp data 

och se till att den uppdateras framöver berättade R3. De få data som publicerats på egna 

initiativ kommer från en enskild verksamhet som sammanställt ett dokument med t.ex. olika 

grönområden i kommunen och deras egenskaper, data som idag är över ett år gammal och 

inte nödvändigtvis stämmer överens med verklighetsbilden. Antalet toaletter eller 

papperskorgar stämmer inte nödvändigtvis överens längre. 
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6 Diskussion 

Skillnaderna i svaren kommunerna återger går inte att hänvisa till kommunernas storlek och 

kan inte heller på ett övergripande plan hänvisas till respondenternas yrke. Beskrivningarna 

som respondenterna återger oavsett kommunens storlek eller respondentens yrke pekar på 

en gemensam bild av öppna data, hur det hanteras och vad som är svårt. Respondenternas 

svar kan dessutom tydligt återkopplas till tidigare forskning på området och bevisar att 

Sveriges kommuner inte är något undantag när det kommer till utmaningar och svårigheter 

att hantera öppen data.  

Kommuner som har kommit igång med arbetet att publicera öppna data kan återge djupare 

beskrivningar av lägesbilden men utmaningarna är snarlika oavsett om kommunen 

publicerat eller inte. Enligt Hausenblas (2015) är de första två stjärnorna av mognad för 

öppna data enkelt att publicera och kräver lite arbete att dela med sig av vilket kan vara 

förklaringen till att samtliga kommuner upplever liknande utmaningar. Eftersom öppna data 

med en mognadsnivå av en eller två stjärnor är enkla att publicera upplever så inte 

kommunerna några utmaningar att leverera sådana data. Kommunernas ambitionsnivå är 

däremot högre och de strävar efter att publicera data av god kvalité och hög mognadsnivå. R5 

verifierade detta med att berätta att publicera filer med aggregerad data är enkelt men mer 

sofistikerade lösningar skapar problem men att det är dessa som genererar nytta. 

Uppdateringsfrekvensen av redan publicerad data var ingenting någon respondent lyfte som 

en utmaning eller något problematiskt. Webbanalysen visar att nästan samtliga kommuner 

har dataset som inte uppdateras under en lång tid och ger intrycket av att vara bortglömd och 

föråldrad. Tillsammans med datapubliceringen tar som tidigare nämnt kommunerna avstånd 

från ansvaret över riktigheten och komplettering i publicerad data. 

Respondenterna beskrev öppen data som en uppgift tillgänglig för alla att hantera och 

bearbeta hur den än vill. Webbanalysen visar att kommuner främst använder CC0 licensen 

på publicerad data eller har en beskrivande text som liknar licensen. Så respondenternas 

vision av hur öppen data bör utformas stämmer överens med hur de licensierar publicerad 

data i praktiken. PSI direktivet användes som en hjälp på vägen i att förstå sig på öppen data. 

När Stranacher, et al. (2013) i sin forskning jämförde OGD och PSI var kraven för PSI färre 

och vagare beskrivna än den amerikanska motsvarigheten.  Stranacher, et al. (2013) menar 

att PSI direktivet hänvisar till att öppen data ibland med fördel kan ges ut på begäran istället 

för att publiceras i ett öppet format tillgängligt för alla. Men trots PSI direktivets otydligare 

beskrivningar över den exakta utformningen har respondenterna haft nytta av direktivet för 

att komma överens och enas kring en gemensam målbild.  

6.1 Slutsats 

Respondenterna beskrev att öppen data är väldigt viktigt både för att få en inblick i offentliga 

verksamheters arbete men också för att öka tekniks innovationskraft genom att erbjuda data 

som redan producerats i offentliga verksamheter till användare. Kommuner skulle i 

framtiden kunna bli mäklare av öppen data genom att producera, ta emot och dela vidare. 

Attityden till öppen data i kommunerna är god och respondenterna har inte stött på någon 

som ställt sig negativ till att öppna upp data. Det har dock funnits åsiktsskillnader om hur 

öppen data skall publiceras. Om det skall vara öppet för alla eller enbart till intressenter som 

önskar en specifik data. Viss attitydförändring kan krävas för att sätta öppen data högre upp 
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på agendan. Öppen data som delas genom kommun och landstingsdatabasen KOLADA är 

svår att bygga innovativa applikationer på. Däremot menar respondenter och forskning att 

lokal data är den bästa att bygga innovativa applikationer på.  

Få kommuner har egna initiativ med maskinläsbar öppen data som går att bygga innovativa 

applikationer på. Av det som publiceras är det vanligast förekommande med kartinformation 

och miljöinformation. Kartinformation i form av digitala kartor eller datapunkter med 

koordinater till intressanta platser i kommunen. Miljöinformationen med mätningar av 

partikelmängder i luften. 

Merparten av data som finns publicerad av kommunerna har tre stjärnor av mognad enligt 

Tim Berners-Lee’s mognadsmodell för öppen data. Det är maskinläsbar data publicerad på 

webben. Kommunerna använder främst Creative Common licensen CC0 vid publicering av 

öppen data som ger användaren full frihet att använda data utan några restriktioner till 

upphovsrätt. Men det saknas länkar för att kunna hänvisa till kommunens publicerade data 

från andra platser på internet för att lyfta mognaden till fler stjärnor.  

Kommunerna önskar att de kunde arbeta med att publicera mer öppen data. Projekten och 

arbetet med öppen data som är maskinläsbar och går att bygga innovativa applikationer på 

ligger i många kommuner på is eller så har arbetet ännu inte påbörjats. Det har prioriterats 

bort för att kunna bedriva den vardagliga verksamheten. Det arbete som bedrivs handlar om 

att kunna hitta vilken data som går att öppna upp antingen genom att se över vilka data som 

finns i verksamheterna eller genom att försöka ta reda på vilken data som hade varit attraktiv 

att vidareutnyttja som användare. 

Den främsta utmaningen och anledningen till att framtagandet av öppen data går långsamt 

menar respondenterna berodde på resurser. Resursfrågan var återkommande i samtliga 

intervjuer och alla kommuner hade en utmaning att hinna med öppen data. Den vardagliga 

verksamheten har högst prioritet och öppna data läggs på is. Arbetet med öppen data måste 

dessutom involvera många olika verksamheter i kommunen vilket gör arbetet omfattande. 

Beslut som berör öppen data behöver således ofta tas på hög nivå vilket ytterligare försvårar 

processen och saktar ner utvecklingen. Detta i kombination med en stor mängd 

verksamhetssystem som saknar standarder för hur data lagras och hanteras försvårar arbetet 

avsevärt enligt respondenterna. 

Sammanfattningsvis finns stora visioner för öppen data i svenska kommuner men 

utmaningar som bristande resurser,  svårt att hitta bra data att öppna upp, icke 

standardiserades IT-system samt ett fokus på hinder och problem tvingar kommunerna att 

lägga arbetet på is och gör det svårt för kommuner att hantera öppen data.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studien ämnade söka svar på hur Sveriges kommuner hanterar öppen data och i vilken 

utsträckning det finns egna initiativ med öppna data i Sveriges kommuner. Studien ger en 

övergripande bild och nulägesanalys som önskades i studiens förväntade resultat.  

Respondenternas svar gick tydligt att koppla till litteratur på området vilket påvisar att 

samma typ av problem som finns i svenska kommuner också återfinns hos andra offentliga 

förvaltningar runtom i Sverige. Tidigare forskning har gjort ett bra arbete att identifiera 

utmaningarna som offentliga förvaltningar upplever vid arbetet med öppen data ingen 

kartläggning av Svenska kommuners arbete med öppen data har funnits lättillgänglig. Den 
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kartläggning som Vinnova (2016) genomfört saknar djupgående beskrivning utav de mindre 

initiativ som Svenska kommuner kämpar med att sjösätta. Inte heller intresset som finns för 

öppna data i kommunerna och hur god attityden och viljan är.  

Studien kan belysa läget med öppen data i svenska kommuner och undersöka hur några av 

kommunerna arbetar med den. Den kvalitativa undersökningen gjorde det möjligt att inte 

bara identifiera utmaningarna kommunerna stöter på utan också vilka orsaker som kan 

tänkas ligga bakom dessa.  

6.2 Metoddiskussion 

Studien har nått det förväntade resultatet om en kartläggning av öppna data i Sveriges 

kommuner och en inblick i kommuners hantering. Studien har inte via intervjuerna lyft fram 

några nya exempel på utmaningar eller intressanta faktorer och fenomen med öppen data i 

offentliga förvällningar men har testat redan befintlig empiri i kontexten Svenska kommuner.  

Urvalets storlek i studien kan försvåra studiens möjlighet till generalisering och trovärdighet 

medans styrkan i denna studie är att den kvalitativa undersökningen genererar en större 

klarhet och förståelse hur svenska kommuner upplever öppen data och hur de hanterar den.  

Metoden skulle kunna ha anpassats på ett sätt så att resultatet från webbanalysen kunde 

kopplas tydligare till intervjufrågor. I följande studie agerar dessa nästan som två separata 

granskningar som kommer fram till två separata svar som skapar en helhetsbild öppna data 

hanteringen. Däremot har materialet svårt att skapa diskussion mellan de olika resultaten 

och skapa en förutsättning för att kunna reflektera över innehållet.  

Det är svårt att avgöra om styrkan i arbetet ligger i metoden eller om området är tacksamt att 

undersöka då empiri och tidigare forskning gett tydliga kopplingar. Studien har dock tidigare 

forskning på området att tacka för att bistått med bra verktyg för att genomföra 

webbanalysen. 

6.3 Etiska aspekter 

Studien som utförts berör inget område som går att beskriva som riskfullt ur en etisk aspekt. 

Risken identifierades ligga i intervjuerna och att hålla respondenterna bakom intervjuerna 

anonyma. Dessutom uppstod en tråkig ton i textframställning mot de kommuner som 

analyserades i webbanalysen om dessa benämndes vid namn. Eftersom mängden öppen data 

som erbjuds av Svenska kommuner kan upplevas som aningen bristfällig framställdes 

studien som kritisk mot de utvalda kommunerna. Därför anonymiserades även kommunerna 

trots att studien enbart behandlar uppgifter som är fritt tillgängliga för alla att ta del av.  

Genom att tillämpa riktlinjerna Flick (2009) beskriver samt tagit hänsyn till de krav och 

riktlinjer HSFR (1999) återger informerades varje intervjudeltagare om hur deras identitet 

skulle skyddas och texten planerades på ett sådant sätt så att deras identitet inter skulle vara 

möjlig att identifiera. Svårare var arbetet med kommunerna i webbanalysen och hur 

kommunernas identitet inte skulle gå att ta fram. Öppen information som är tillgänglig för 

alla att ta del av används i analysen och beskrivs i texten och hur denna text kan beskrivas på 

ett sätt att det inte skall vara möjligt för läsaren att hitta kommunernas identitet var nästan 

omöjligt. Läsaren kan söka igenom tillgången av öppen data hos de största kommunerna i 

varje svenskt län snart kunna hitta vilka data som stämmer överens med beskrviningen i 

texten.  
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Detta ansångs inte i studien som ett problem då inga krav finns på att kommunernas 

identitet skall vara dold men samtidigt kan resultatet presenteras utan att lägga kritiska ord 

över kommuner som försöker att aktivt arbeta med öppen data. De 8 kommuner som 

presenteras i studiens resultat är trots allt de kommuner som levererar mest öppen data och 

kommit längst i arbetet med att publicera öppen data av alla de 25 undersökta kommunerna. 

6.4 Upplevda utmaningar 

De största utmaningarna med studien var webbanalysen och dess kapitel. Utmaningen har 

legat i hur öppen data skulle analyseras och hur den skulle presenteras för att på ett tydligt 

sätt få läsaren att förstå hur läget ser ut och vilka mängder av öppen data som kommunerna i 

Sverige levererar. Genom att granska datakällor och öppna upp dokument och läsa in APIer 

skapades en förståelse för hur data såg ut och vad den representerade. Men hur skulle detta 

presenteras för läsaren på begripligt sätt och vad är relevant för att få en god detaljnivå och 

samtidigt en övergripande bild av nuläget. Data som kommuner publicerat ser väldigt olika 

ut och skiljer sig mycket i format och vad data representerar. Att göra jämförelser och 

detaljerade beskrivningar av alla data var inte möjligt och generaliseringar, gemensamma 

faktorer och de mest häpnadsväckande fynden fick presenteras i texten. 

De undersökande delarna av studien var mycket tidskrävande såsom att granska kommuners 

webbplatser och höra av sig till respektive webbadministratörer för att kontrollera att all 

öppen data hittats på webbplatsen. Dessa tidskrävande delar gav mindre utrymme åt 

utformningen och arbetet med texter och beskrivningar. 

Vissa kommuner har använt plattformar tillsammans med andra kommuner eller presenterat 

data från statliga verk. Att särskilja dessa från data som publicerats av kommunen har 

upplevts som svårt när de publiceras i samma portal. Det kan av misstag finnas data som 

egentligen är publicerad av ett statligt verk med i  studiens resultat men dessa har filtrerats 

bort i så god utsträckning som varit möjligt. Det har även förekommit dataset som är kopior 

på data som också publicerats via KOLADA. Sådana data är inte egna initiativ från 

kommunen och drivs inte av eget intresse utan av direktiv och platsar därav inte i studiens 

resultat. Det finns således en reservation för att fler än 8 av 25 kommuner har publicerat 

öppen data på sina webbplatser men att det inte rör sig om egna initiativ. Dessutom finns 

data som publicerats som vid första anblick verkar öppen men har licenser eller 

begränsningar i hur de får användas så att de inte längre kan definieras som öppen data.  

Eftersom det kommuner saknar standarder för hur publiceringen av öppen data skall se ut 

har det varit svårt att kartlägga och kunna inkludera samtliga dataset då de är lätta att missa, 

misstas för andra typer av icke öppen data eller vara svårhittade. En stor utmaning har varit 

att granska kommunernas webbplatser utan att missa någon typ av öppen data.  

Studien ämnar inte till att titta på öppen data i dokument som inte är maskinläsbara såsom 

mötesanteckningar eller skrivna dokument. Dessa är inte anpassade eller ämnade för att 

bygga innovativa applikationer på men det finns gråzoner och utmaningar att definiera om 

data faktiskt är maskinläsbar och huruvida den platsar i studiens resultat eller bör avgränsas.  

6.5 Förslag på framtida forskning 

Deltagare i intervjuerna har visat att de upplever utmaningar som återfinns i litteratur på 

området. Dessa utmaningar återfinns främst bland de kulturella, politiska och operationella 

utmaningarna. Det hade vidare varit intressant att se över de tekniska utmaningarna 
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ytterligare genom att specifikt inrikta sig på dessa och ha ett urval av intervjuer som inriktar 

sig mer på de tekniska utmaningarna med öppen data.  

Som Jaakkola , et al. (2014) beskriver så lägger offentliga förvaltningar mycket fokus på 

hinder och problem med öppen data. Istället bör fokus kanske ändras mot att se mer positivt 

på öppen data och försöka ta fram exempel på hur data kan öppnas upp i svenska kommuner 

och ett ramverk för hur det skulle gå till. Det skulle också vara intressant att hjälpa 

kommunerna att hitta data att dela genom att ta reda på vilken typ av data som intresserar 

användarna och vilken data som finns i de kommunala verksamheterna som går att bygga 

innovativa lösningar på. 
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Appendix A – Intervjuguide 

Hej!   

Mitt namn Sebastian Hultin och jag skriver ett examensarbete om Öppna data i Svenska 

kommuner på Högskolan i Skövde under mitt sista år på ett program inom systemvetenskap 

med inriktning mot BI.   

Examensarbetet handlar om hur Sveriges kommuner hanterar öppen data, hur inställningen 

och attityden till öppen data ser ut i kommunerna samt vilka utmaningar som kommunerna 

stöter på i sitt arbete med att försöka publicera och öppna upp data för vidarenyttjad. Det 

finns en del forskning som tittar på detta i andra delar av världen men Sveriges kommuner 

verkar inte lyfts fram ännu. 

Hur hanterar Svenska kommuner öppen data?  

A. Hur arbetar svenska kommuner med öppen data i nuläget? 

B. Hur är attityden till publicering av öppen data i svenska kommuner? 

C. Vilka utmaningar stöter svenska kommuner på i arbetet med publicering av öppen 

data? 

För att besvara frågan har jag granskat de största kommunerna ur varje svenskt län för att se 

vilka öppna data som finns tillgängliga och hur långt arbetet har kommit och vad sådana data 

kan användas till. Dessutom tänkte jag genomföra ett antal intervjuer för att få en mer 

berättande bild av arbetet.  

Jag har därför kontaktat dig för att er kommun stack ut något från mängden och skulle gärna 

vela höra mer om hur ni tänker, tycker och upplever. Intervjuerna genomför vi på telefon och 

tar ca 15 minuter att genomföra. Om det låter spännande och du är intresserad så hör gärna 

av dig på mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar  

// Sebastian Hultin 
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Frågeföljden Frågor Syfte 

1 Vad arbetar du med på kommunen? 

- Yrkestitel? 

- Hur många år? 

- Vad ingår i arbetsuppgifterna? 

- Hur är du involverad kommunens 

öppna data? 

Inleda intervjun och 

försöka skapa en lättsam 

och trygg stämning samt 

fastställa respondenters 

yrke och personliga 

relation till öppen data 

2 Vad är öppen data för dig? 
Vad betyder öppen data för dig? 

-Om respondenten har en annan bild av 

öppen data så för en kort diskussion 

kring maskinläsbar öppen data  

Fastställa begrepp så att 

respondenten ser öppen 

data på samma sätt som 

studien 

3 Hur upplever du att attityden till att öppna upp 
data i kommunen är? 
 

-Upplever du att attityden skiljer sig 
mellan olika delar av kommunens 
verksamhet? 

Material för att besvara 

frågan: Hur är attityden 

till publicering av öppen 

data i svenska 

kommuner? 

 

4 Hur arbetar ni med öppen data i nuläget/ vad 
har ni för agenda? 
 

Material för att besvara 

frågan: Hur arbetar 

svenska kommuner med 

öppen data i nuläget? 

5 Vilka är utmaningarna ni stött på i arbetet med 
öppen data?  
 

-Vad tror du ligger bakom dessa 
utmaningar? 
- Hur kan man bekämpa dessa 
utmaningar 
- Finns det utmaningar med redan 
publicerad data? 
 

Material för att besvara 

frågan: Vilka utmaningar 

stöter svenska kommuner 

på i arbetet med 

publicering av öppen 

data? 

 



39 
 

 

Frågeföljden Frågor Syfte 

1 Vad arbetar du med på kommunen? 

- Yrkestitel? 

- Hur många år? 

- Vad ingår i arbetsuppgifterna? 

- Hur är du involverad kommunens 

öppna data? 

Inleda intervjun och 

försöka skapa en lättsam 

och trygg stämning samt 

fastställa respondenters 

yrke och personliga 

relation till öppen data 

2 Vad är öppen data för dig? 
Vad betyder öppen data för dig? 

-Om respondenten har en annan bild av 

öppen data så för en kort diskussion 

kring maskinläsbar öppen data  

Fastställa begrepp så att 

respondenten ser öppen 

data på samma sätt som 

studien 

3 Hur upplever du att attityden till att öppna upp 
data i kommunen är? 
 

-Upplever du att attityden skiljer sig 
mellan olika delar av kommunens 
verksamhet? 

Material för att besvara 

frågan: Hur är attityden 

till publicering av öppen 

data i svenska 

kommuner? 

 

4 Hur arbetar ni med öppen data i nuläget/ vad 
har ni för agenda? d 

Material för att besvara 

frågan: Hur arbetar 

svenska kommuner med 

öppen data i nuläget? 

5 Vilka är utmaningarna ni stött på i arbetet med 
öppen data? D.v.s. När ni försökt publicera 
eller planerat att publicera 
 

-Vad tror du ligger bakom dessa 
utmaningar? 
- Hur kan man bekämpa dessa 
utmaningar 

Material för att besvara 

frågan: Vilka utmaningar 

stöter svenska kommuner 

på i arbetet med 

publicering av öppen 

data? 

 

 


