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Sammanfattning
Sverige har länge haft en god kultur av öppenhet i den offentliga sektorn tack vare 
offentlighetsprincipen. Men med allt större tekniska framsteg och ökade krav på datatillgänglighet 
räcker den klassiska öppenheten inte längre till. Det finns redan mycket intressant offentlig data i 
Sverige, men i de flesta fall är den antingen sparad i format som är svåra att avläsa digitalt eller för 
dyr att använda. 

I denna uppsats undersöks hur ett API kan utvecklas, användas och integreras med andra API:er för 
att öppna upp ovan nämnda data på ett bättre sätt och göra den mer tillgänglig för potentiella 
användare. Vidare undersöks också PSI-direktivets egentliga nytta och hur det tillsammans med 
offentlighetsprincipen kan bidra till den nya öppenheten. Med koppling till denna uppsats har även 
en prototyp utvecklats för att ge exempel på hur man kan kombinera olika API:er för att visualisera 
geografisk data samt hur ett API kan byggas ovanpå visualiseringen för att göra denna data mer 
tillgänglig.

Nyckelord: API, offentlig sektor, öppen data, datatillgänglighet, psi, offentlighetsprincipen

Abstract
Sweden has long had a good tradition of openness in the public sector, thanks to the principle of 
public access. But due to increasing technological advances and demands on data availability the 
classic transparency is no longer sufficient. There are already very interesting public data sets in 
Sweden, but in most cases they are either stored in formats that are difficult to read digitally or it's 
too expensive to use.

This thesis examines how an API can be developed, used and integrated with other API:s to open up 
the above mentioned data in a better way and make it more accessible to potential users. 
Furthermore, the real benefits of the PSI directive are examined, and how they along with the 
principle of public access can contribute to the new openness. In connection to this thesis a 
prototype has also been developed to provide examples of how to combine different API:s for the 
visualization of geographic data, and how an API can be built on top of the visualization to make 
this data more available.

Keywords: API, public sector, open data, data availability, psi, open government, public access, 
openness, transparency
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1  Inledning
Sedan slutet av 90-talet har kommuner och myndigheter ständigt letat efter nya och bättre sätt att 
kommunicera med sina invånare via internet. Med målet att låta invånarna interagera med den 
offentliga sektorn på sätt de tidigare aldrig trodde varit möjliga började man lägga ut offentliga 
handlingar online, användaranpassa webbplatser och utveckla e-tjänster (Alonso, 2009). På senare 
år har kraven på kommuner och myndigheter ökat, och i samband med att lagen om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen trädde kraft i juli 2010 är de nu 
också i princip skyldiga till att dela med sig av de offentliga handlingar och den data de har tillgång 
till (SFS, 2010:566).

Runt om i Sverige väntar nu webbutvecklare, analytiker och strateger (och alla andra som ser 
möjligheterna med den nya informationen) otåligt på att den offentliga sektorn ska anpassa sina 
system till den nya lagen och öppna upp sin data på de sätt som de är skyldiga till att göra. Det är 
många som i dagsläget hoppas på att denna data ska bli tillgänglig via någon form av API 
(Application Programming Interface), som sedan kan vidareutnyttjas för att utveckla nya tjänster 
och för att granska och visualisera data på nya sätt (Regeringens Rundabordsamtal, 2011).

Frågan är hur dessa API:er ska utvecklas och integreras med redan existerande tjänster för att på ett 
så effektivt sätt som möjligt öppna upp data som allmänheten kan dra nytta av, samt hur stor 
inverkan den nya lagen egentligen har.

1.1  Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka om webbaserade API:er kan användas för att öka 
öppenheten i kommunala system, och om detta i sin tur kan leda till ökad tillgänglighet av data i 
den offentliga sektorn. Syftet är också att undersöka utvecklingen av nya API:er och hur de kan 
integreras med redan existerande API:er. 

I uppsatsen diskuteras hur begreppen öppenhet och datatillgänglighet kommer till uttryck i ett 
kommunalt sammanhang och vilka eventuella frågor som skapas då. PSI-direktivets egentliga nytta 
och verkan kommer också att undersökas. En teknisk prototyp utvecklades för att påvisa hur en 
webbaserad applikation kan öppna upp kommunala data som annars inte är tillgängliga, och 
användas som API och för att sprida denna data vidare.

1.2  Frågeställning
Hur kan ett webbaserat API utvecklas, användas och integreras med andra API:er för att öka  
öppenheten i kommunala system, och kan detta i sin tur leda till ökad tillgänglighet av data i den  
offentliga sektorn?

1.3  Avgränsningar
Uppsatsens första avgränsning är att enbart fokusera på webbaserade API:er. Denna avgränsning är 
gjord dels på grund av att man idag nästan alltid syftar på just de webbaserade API:erna när ämnet 
diskuteras och dels för att användarens möjlighet att kunna att ta del av, och skapa eget, innehåll är 
en av grundstenarna i det nya öppna samhället (Zappen, Harrison & Watson, 2008). Att bibehålla 
denna  öppenhet i slutna system utan koppling till internet är svårt.

Uppsatsens andra avgränsning är att undersökningarnas och den tekniska prototypens fokus till stor 
del ligger på Karlshamns kommun i Blekinge. Den främsta anledningen till detta är att uppsatsen 
annars inte skulle vara möjlig att genomföra rent tidsmässigt. En annan anledning är min tillgång till 
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ett brett kontaktnät inom den offentliga sektorn i denna kommun. Jämförelser kommer dock att 
göras både nationellt och internationellt för att skapa en mer övergripande bild.

1.4  Disposition
Uppsatsen börjar med en teoridel där grundläggande begrepp och tekniker förklaras för att ge bättre 
insikt och förståelse för uppsatsens problem- och frågeställning. Detta avsnitt är också i många fall 
nödvändigt för att läsaren ska kunna följa med i senare diskussioner. I det följande metodavsnittet 
beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att samla in data och diskussionsunderlag. I detta 
kapitel presenteras också hur analysen av den tekniska prototypen har gått till. I 
genomförandekapitlet redovisas hur ovan nämnda metoder använts för att samla in material till 
undersökningarna. Här presenteras även en mer detaljerad bild av hur den tekniska prototypen är 
uppbyggd, hur den är tänkt att användas och hur dess utvärdering och testning är gjord. Det som 
kommit fram från undersökningar och analyser redovisas sedan i resultatavsnittet. I slutet av 
uppsatsen diskuteras resultaten och de jämförs med tidigare material och teorier inom området. En 
reflektion över prototypen finns också i diskussionen.
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2  Teori

2.1  API
Ett API är en teknik som gör det möjligt för olika system och program att kommunicera med 
varandra och dela med sig av data. Det kan liknas vid en uppsättning strukturerade regler som 
bestämmer hur externa program ska få tillgång till det egna systemets funktionalitet på ett 
kontrollerat sätt (Alonso, 2009). Detta betyder att till exempel en webbutvecklare kan använda 
Facebooks enorma utbud av funktioner i sitt eget program genom att anropa Facebooks API och de 
funktioner som finns tillgängliga där.

De vanligaste typerna av API:er är webbaserade samt system- och språkoberoende. Det innebär i 
princip att vem som helst med programmeringskunskaper kan använda dessa API:er för att utveckla 
egna tjänster, oavsett programmeringsspråk och operativsystem (Alonso, 2009). Exempel på några 
av de webbplatser som tillhandahåller API:er är Twitter, Facebook, YouTube, Google och Tradera.

2.1.1  Protokoll och dataformat

Ett protokoll talar om hur informationen ska överföras mellan API:et och klienten som anropar det. 
Protokollen som de flesta webbaserade API:er använder sig av idag heter SOAP och REST (Cinzia, 
Florian & Maristella, 2009). SOAP (Simple Object Access Protocol) är XML-baserat och används 
oftast tillsammans med HTTP-protokollet. SOAP uppfattas många gånger som en mer komplicerad 
teknik jämfört med den nyare REST-tekniken (Representational State Transfer) som använder sig av 
enkla verb som exempelvis GET, POST och DELETE för att överföra data. SOAP och REST kan 
också användas tillsammans för att ge användaren fler valmöjligheter vid integration.

De vanligaste formaten som används vid dataöverföring heter XML, JSON, RSS och Atom. De 
representerar olika sätt att strukturera data på. Många API:er låter användaren själv välja vilket 
format som ska returneras redan i API-anropet, och eftersom de flesta programmeringsspråk kan 
hantera alla dessa format är det ofta en smakfråga vilket format man väljer. Det är i princip bara 
strukturen av data som skiljer de olika formaten åt (Alonso, 2009).

2.1.2  Kart-API:er

Ett kart-API är ett API som är byggt ovanpå en karttjänst. Exempel på kart-API:er är Google Maps 
API, Yahoo Maps Developer API och OpenStreetMap API. På grund av den ständigt ökande 
mängden data som kan knytas till fysiska platser har dessa API:er blivit allt populärare. Data som 
har geografisk information eller på något sätt går att knyta till en geografisk plats kan med hjälp av 
kart-API:er visualiseras på sätt som tidigare inte varit möjliga (Chow, 2008).

2.1.3  Mashup

En mashup är en applikation eller tjänst som använder information och funktionalitet från flera 
olika källor på internet. Informationen kan komma från exempelvis API:er, RSS-flöden och andra 
webbplatser (Cinzia, Florian & Maristella, 2009). Det är vanligt att man kombinerar ett kart-API 
med andra tjänster som erbjuder data med geografisk information. Ett exempel kan vara att använda 
Google Maps API för att visa bilder från bildtjänsten Flickr (via tjänstens API) på en karta. 
Eftersom bilderna på Flickr ofta har just geografisk information är detta ett effektivt sätt att 
visualisera var de är tagna.

7



2.2  Öppenhet
Öppenhet kan ha flera olika betydelser, men i denna uppsats syftar begreppet på de skyldigheter 
kommuner och myndigheter har gentemot medborgaren att bland annat dela med sig av offentliga 
handlingar. Öppenhet är en av grundpelarna i det politiska system vi har idag och det är viktigt att 
den fungerar även på de nya arenor som de senaste årens tekniska framsteg har skapat (Bohlin, 
2010).

2.2.1  Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten ska ha insyn i den offentliga sektorns verksamhet. 
Den är en del av Tryckfrihetsförordningen, vilket innebär att den ingår i Sveriges grundlagar och 
bidrar till den öppenhet vi har i Sverige (SFS, 1949:105).

2.2.2  PSI-direktivet

Den 1 juli 2010 trädde lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 
(PSI-direktivet) i kraft. Den kom till för att underlätta för allmänhet och företag att ta del av och 
använda handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Den inför också ett kostnadstak för 
dessa handlingar och tanken är att lagen ska förhindra att myndigheter fattar beslut om villkor för 
användning av handlingar som gör att konkurrensen begränsas. Man försökte införa lagen redan 
2005 efter ett EU-direktiv som kom 2003, men Sverige uppfyllde inte alla krav som ställdes och 
därför sköts införandet fram (SFS, 2010:566).

2.3  Datatillgänglighet
I denna uppsats syftar ordet tillgänglighet i huvudsak på vilka sätt data i den offentliga sektorn görs 
tillgänglig för allmänheten. Denna tillgänglighet är beroende av hur data lagras och på vilka sätt den 
går att komma åt för personer som verkar utanför den offentliga sektorn. Internet erbjuder idag nya 
möjligheter för tillgänglighet och kan hjälpa invånarna att på ett effektivt sätt samverka med sina 
kommuner och myndigheter (Alonso, 2009).

2.3.1  Offentlig sektor och allmän data

Offentlig data (eller allmänna handlingar) är information som den offentliga sektorn (stat, kommun 
och landsting i Sverige) enligt lag är skyldig att publicera på ett sådant sätt att allmänheten kan ta 
del av den (SFS, 1949:105). Vad som innefattas av offentlig data kan ibland vara diffust men på 
Regeringens webbplats (Regeringen, 2011a) definieras det på följande sätt:

• En handling innehåller information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad 
på annat sätt, till exempel i en dator.

• En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten 
eller upprättats där.

Det finns även data i den offentliga sektorn som inte är allmän. Detta gäller i första hand då det 
handlar om

-rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.

-rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.

-myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
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-intresset att förebygga eller beivra brott.

-det allmännas ekonomiska intresse.

-skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

-intresset att bevara djur- eller växtart.

2.3.1.1  GIS-data

GIS-data (Geographic Information System) är en synonym till geografisk data och är data som på 
något sätt går att knyta till en geografisk plats. Det kan innefatta allt från var man kan hitta 
lyktstolpar och parkeringsautomater till information om valdistrikt och fornminnen.

2.4  E-delegationen och digitaliseringsrådet
E-delegationen är en kommité vars uppgift är att stärka och förenkla e-förvaltning inom den 
offentliga sektorn. Den bildades 2009 och hade som första uppgift att utforma ett förslag till strategi 
för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Idag (2011) jobbar e-delegationen bland annat med att 
koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt och samordna arbetet med att 
förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, i 
linje med PSI-lagen (E-delegationen, 2011).

Den 10 mars 2011 inrättades även digitaliseringsrådet på initiativ av it- och regionminister Anna-
Karin Hatt. Det ska fungera som rådgivande i frågor som gäller digitaliseringen av Sverige. 
Digitaliseringsrådet ska också vara ett forum för strategisk diskussion mellan regeringen och 
företrädare för olika samhällsområden, såväl privata som offentliga (Regeringen 2011b).

2.5  Sammanfattning
I detta avsnitt har grundläggande begrepp och tekniker förklarats för att ge bättre insikt och 
förståelse för uppsatsens problem- och frågeställning samt kommande diskussioner. I nästa kapitel 
kommer uppsatsens metoder att redovisas.
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3  Metod
I metodavsnittet kommer de tillvägagångssätt som använts för att samla in data och 
diskussionsunderlag att beskrivas och motiveras. Under 3.3 Teknisk prototyp presenteras hur 
analysen av den tekniska prototypen har gått till.

3.1  Omvärldsanalys
Under kategorin omvärldsanalys faller de källor in som inte kan klassas som direkt vetenskapliga. 
Denna analysmetod har varit en mycket viktig informationskälla i denna uppsats då det i princip 
dagligen händer nya saker på området. När denna typ av källor används ska det dock göras tydligt 
att det många gånger är en eller flera personers egna personliga åsikter och värderingar som utgör 
ett argument, och det är därför oftast inte vetenskapligt förankrat.

Exempel på informationskällor från omvärldsanalysen är regeringens rundabordssamtal om e-
förvaltning och digitala samhällstjänster, digitaliseringsrådets första möte om digital agenda för 
Sverige och de diskussioner som dessa två möten haft som efterföljd i forum och på olika digitala 
medieplattformar.

Även aktuella bloggar och webbplatser har analyserats för att hitta intressanta åsikter och 
ingångssätt till ämnet, både lokalt, nationellt och internationellt.

3.2  Intervjuer
Ett flertal intervjuer har genomförts för att samla in material till uppsatsen. Intervjuerna har varit 
uteslutande kvalitativa och frågorna har anpassats till den aktuella intervjupersonen efter dennes 
expertis (Trost, 1997). Muntliga intervjuer med fysiskt möte har genomförts i största möjliga mån 
och samtliga av dessa har spelats in, med den intervjuades samtycke. Övriga personer har 
intervjuats via telefon eller e-post. Även dessa intervjuer har spelats in och enligt Ejvegård (2009) 
är inspelade intervjuer en bra teknik att använda för att senare kunna citera intervjupersonerna 
korrekt i uppsatsen.

Eftersom bara kvalitativa intervjuer har använts består även denna metod, i likhet med 
omvärldsanalysen, till största del av personliga åsikter och tankar utan någon säkerställd 
vetenskaplig grund. Detta är dock inte något problem då dessa åsikter och argument kommer att 
ställas mot, och jämföras med, vetenskapligt förankrade teorier i uppsatsens diskussionsdel.

3.3  Teknisk prototyp
För att rent praktiskt kunna demonstrera hur en en webbapplikation med tillhörande API skulle 
kunna skapas och användas tillsammans med andra API:er för att öka tillgängligheten av data, har 
en teknisk prototyp utvecklats. Prototypens funktion och syfte förklaras mer ingående i uppsatsens 
genomförande- och diskussionsdel.

För att testa och utvärdera prototypen och dess API har ett antal enkätundersökningar gjorts. Denna 
metod valdes för att slippa allt manuellt jobb med att samla ihop och sammanställa testdata och 
synpunkter som annars skulle tagit alldeles för mycket tid från själva utvecklandet. Att använda sig 
av enkäter har också den fördelen att testpersonen inte blir lika påverkad av personen som utför 
testet (Ejvegård, 2009).
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4  Genomförande
Under detta avsnitt kommer genomförandet av ovan nämnda metoder att redovisas. Under 
4.4 Prototyp presenteras en mer detaljerad bild av hur den tekniska prototypen är uppbyggd, hur den 
är tänkt att användas och hur dess utvärdering och testning är gjord.

4.1  Muntliga intervjuer
Personerna som valts ut för fysiska intervjuer jobbar antingen för eller i samarbete med Karlshamns 
kommun och har yrkesroller som är relevanta för uppsatsens ämne. Det är fyra personer som 
deltagit i dessa muntliga intervjuer, och var och en av dem har även en koppling med projekt X-
Ovation, som är ett EU-stött utvecklingsprojekt för att främja ett öppnare och mer digitaliserat 
samhälle. Dessa personer har i första hand har valts ut på grund av sin kunskap och expertis.

Intervjuerna varade alla i genomsnitt 45 minuter och de var uteslutande kvalitativa i det avseendet 
att merparten av frågorna var skrivna med den aktuella intervjupersonen i åtanke och att följdfrågor 
ställdes där det var relevant. Intervjuerna gjordes i Karlshamn den 24:e och 25:e februari 2011 i X-
Ovations lokaler, samt i rådhuset i Karlshamn. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en portabel 
ljudinspelare för att senare kunna återges korrekt.

4.1.1  Intervjupersoner (muntliga)

Linus de Petris IT-strateg i Karlshamns kommun

Peter Sjöström Webbutvecklare i Karlshamns kommun

Anneli Bengtsson Utvecklare av e-tjänster på NetPort.Karlshamn

Pirjo Elovaara Universitetslektor och forskare vid Blekinge Tekniska Högskola

4.1.2  Frågor

Samtliga intervjupersoner svarade först på ett antal allmänna frågor om sina yrkesroller, vad 
öppenhet och transparens betyder för dem och vilken skillnad det är att jobba med en kommun 
jämfört med att jobba på exempelvis ett företag. Sedan fick de svara på frågor som var skrivna med 
tanke på deras intresseområden och expertis.

Till Linus de Petris ställdes sedan frågor av den lite mer tekniska karaktären:

• Om vi ser nationellt i hela den svenska offentliga sektorn, myndigheter osv. Finns det några 
särskilda offentliga data som du skulle se fördelar i att öppna upp?

• Hur skulle din idealbild av Sverige eller kommunen se ut när det gäller tillgänglighet av 
data. Vad skulle man komma åt och hur skulle man komma åt det?

• Angående prototypen av felanmälan och API:er i allmänhet. Vilka fördelar och nackdelar 
kan du se med sådana system?

• Som den är byggd i dagsläget krävs det en exportering av data från kommunens databas till 
prototypens. Ser du en möjlighet att bygga ett API direkt på kommunens system och 
databaser istället? Vilka för- och nackdelar skulle detta ge gentemot prototypen?

• Finns det några svårigheter eller problem med detta?
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Peter Sjöström fick också svara på några av ovanstående frågor men fick också ett par som var 
mer fokuserade mot hans jobb på kommunen:

• Om vi tittar på Karlshamns kommun. Vet du vad som finns tillgängligt i dataväg idag och på 
vilka sätt det är tillgängligt? Dator/internet, analogt, fysiskt?

• Anser du att denna data är lättillgänglig i dagsläget? Finns det kostnader för att komma åt 
den?

• Tror du att det är någon särskild skillnad på Karlshamn och andra kommuner?

• Vet du om Karlshamns kommun har några mål eller planer om hur man ska öppna upp och 
göra sig mer tillgängliga via API:er eller liknande?

• När man jobbar med/mot en kommun. Känner du att det välkommet att prova nya t.ex. 
tjänster, standarder, ramverk, API:er eller är det svårt för dig som utvecklare att få fram nya 
idéer och testa nya saker som kanske skulle varit mer effektiva?

Anneli Bengtsson och Pirjo Elovaara fick snarlika frågor på grund av deras gemensamma intresse 
och arbetsuppgifter inom e-tjänster och e-government:

• Vad skulle du säga att öppenhet och transparens inom den offentliga sektorn innebär?

• Tycker du att det är viktigt att man strävar mot en öppnare dialog gentemot myndigheter och 
kommuner? Varför är det viktigt i så fall?

• Finns det några problem som i dagsläget står i vägen för att öppna upp ännu mer? Vilka i så 
fall?

• Tycker du att ny teknik eller teknik överhuvudtaget på något sätt har med öppenhet att göra? 
Tycker du att den hjälper eller stjälper? På vilket sätt?

4.2  Distansintervjuer
De personer som har blivit intervjuade via e-post och telefon har blivit det på grund av tidsbrist 
och/eller för stora geografiska avstånd. Även dessa distansintervjuade personer har blivit utvalda 
antingen för deras koppling till den offentliga sektorn eller för deras roller som webbentreprenörer 
och förespråkare för öppen offentlig data. Undersökningen gjordes mellan den 19 och 23 mars.

4.2.1  Intervjupersoner (e-post och telefon)

Ted Valentin Webbentreprenör (allakartor.se, lookup.to, tripbirds)

Tomas Wennström Webbentreprenör (vackertvader.se)

Andreas Krohn API-specialist på Dopler (driver mashup.se)

Peter Krantz Sitter i e-delegationen (driver opengov.se och eutveckling.se)

Fredrik Sand Jobbar på Handelskammaren, Stockholm (driver frågor om myndighetsdata)

Lars Lundqvist Jobbar på Riksantikvarieämbetet 

Toomas Randsalu GIS- och kartsamordnare i Karlshamns kommun
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4.2.2  Frågor

Med undantag av de GIS-frågor som ställdes till Toomas Randsalu (se nästa stycke) fick alla de 
övriga intervjupersonerna svara på samma frågor:

• Vilken typ av data skulle du se mest nytta av att man öppnade upp, och på vilket sätt tycker 
du att man borde öppna upp den?

• Om du ur din egen synvinkel får välja någon data som du skulle vilja få tillgång till. Vilken 
skulle det vara?

• Hur tycker du Sverige står sig mot omvärlden när det gäller öppenhet och tillgänglighet?

• Vilket är det största hindret i dagsläget för att öppna upp datan?

• Vilken betydelse har PSI-lagen/direktivet?

Toomas Randsalu fick i sin roll som GIS-ansvarig i Karlshamns kommun svara på följande frågor 
för att ge en bättre bild över vilken data som finns tillgänglig i en typisk svensk kommun, hur denna 
data lagras och hur kommunen står sig i jämförelse med resten av Sverige:

• Vad exakt finns det för GIS-data i Karlshamns kommun?

• Är den tillgänglig för allmänheten på något sätt i dagsläget? 

• Om inte, finns det några tankar på att öppna upp datan i framtiden. Kanske genom ett API? 

• Vilka system använder ni idag för att hantera och spara GIS-data?

• Skulle det finnas någon möjlighet att bygga ett API direkt på detta system eller är man 
tvungen att exportera datan?  

• Finns det någon annan data i kommunen du kan se fördelar med att öppna upp för 
allmänheten? 

• Vet du hur det ser ut i resten av Sverige när det gäller denna typ av data? Ligger andra 
kommuner längre fram när det gäller tillgänglighet av data, eller är det tvärtom? 

De intervjuer som gjorts via telefon har spelats in för att kunna återges korrekt i efterhand.

4.3  Digitala enkäter
För att testa den tekniska prototypen skickades digitala frågeenkäter ut till personer med tillräcklig 
tekniskt kompetens inom området. Förutom frågor om själva prototypen (se 4.4.7 Testning) så 
innehöll enkäten även ett antal allmänna frågor om API:er och hur dessa ska byggas för att öppna 
upp data på ett effektivt sätt. Att uppge sitt namn i dessa enkäter var frivilligt. Detta val gjordes för 
att försäkra att alla som svarade på enkäten vågade vara helt ärliga och inte skulle tveka att ge kritik 
om det behövdes. Enkäten skickades ut den 7 april 2011 till 15 personer varav 9 stycken svarade på 
den. Frågorna som ställdes i enkäten var följande:

• Tycker du att API:er ett bra sätt att öppna upp offentlig data? Varför/Varför inte?
1. Ja
2. Nej
3. Både och 

• Finns det några andra sätt man skulle kunna använda för att öppna upp offentlig data? Andra 
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tekniker? Fördelar och nackdelar med dessa? 

• Vad har du för synpunkter/tankar kring KarlshamnsKartans (felanmälan) test-API ? Öppnar 
det upp datan? Saknas det något? Onödigt mycket funktioner? Svårt att förstå? 

• Vad tycker du om att API:et utnyttjar funktioner som redan finns i applikationen? Hitta 
objekt i närheten, felanmälan, synpunkter etc. Är det bättre att bara ha "ren" data? 

• Vad är viktigast? 
1. Att datan öppnas upp så snabbt som möjligt, oavsett teknik och format 
2. Att det först byggs ett effektivt API som öppnar upp datan på ett strukturerat sätt, även om 
det tar lite längre tid. 
3. Annat

Eftersom denna undersökning till viss del består av ja- eller nejfrågor och frågor med flera 
alternativ så har data kunnat sammanställas och analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Antalet 
testpersoner är dock för litet för att det ska kunna räknas som en reliabel kvantitativ undersökning 
och därför har endast de enskilda svaren och kommentarerna används i uppsatsen.

4.4  Prototyp
Den tekniska prototyp som utvecklats under tiden denna uppsats skrivits är uppdelad i två delar. 
Dels är det en prototyp av en digital version av den felanmälan som idag finns i Karlshamns 
kommun, och dels är det ett API som är byggt ovanpå denna felanmälansprototyp.

Uppsatsens fokus ligger på själva API-delen av prototypen men det krävs att läsaren också förstår 
den första delen av prototypen för att kunna få den nödvändiga överblicken samt förstå den tekniska 
kopplingen mellan delarna i kommande resonemang. Därför kommer det först en förklaring av 
felanmälan i Karlshamns kommun följt av hur den första delen av prototypen är uppbyggd rent 
tekniskt och hur den fungerar i praktiken. 

Under 4.4.6 Eget API redogörs sedan för API-delen av prototypen och hur den använder den första 
delen för att öppna upp data och funktioner.

Prototypen av felanmälan finns att tillgå på http://agryth.com/testweb/felanmalan/ och det 
tillhörande API:et finns på http://agryth.com/testweb/felanmalan/api.

4.4.1  Felanmälan i Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län i södra Sverige och har cirka 31 000 invånare. I 
dagsläget (maj 2011) sköts kommunens felanmälansystem till största del genom 
medborgarkontorets telefonväxel. Varje gång en medborgare i kommunen vill felanmäla till 
exempel en gatlykta, papperskorg, hundlatrin eller parkeringsautomat ringer de därför in till växeln 
och måste då antingen ange ID-numret på det trasiga objektet eller i annat fall kunna ge en 
ungefärlig adress till platsen där objektet i fråga finns. Medborgarkontoret skriver i sin tur ner dessa 
anmälningar på lappar eller i e-postmeddelanden som de sedan skickar vidare till respektive 
ansvarig chef för objektet, till exempel gatuchefen för gatlyktorna.

Detta sätt att jobba är väldigt stressigt för de som arbetar i växeln och eftersom det inte finns något 
organiserat sätt att skicka vidare de felanmälningar som görs är det inte ovanligt att samma 
anmälningar skickas flera gånger eller i värsta fall tappas bort på vägen.

I slutet av förra året började man därför utveckla en digitaliserad version av denna felanmälan 
tillsammans med det EU-stödda projektet X-Ovation, som ligger under företaget 
NetPort.Karlshamn. Kommunen och X-Ovation hade under en längre tid haft denna idé efter att ha 
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studerat liknande projekt utomlands (en jämförelse med dessa projekt finns under 4.4.8 Jämförelse  
och analys och av liknande karttjänster), men inte haft tid eller kunskap till att göra det själva. Det 
var först när författaren till denna uppsats gjorde sin praktik på NetPort.Karlshamn som idén kunde 
bli verklighet.

Prototypens första version blev klar i januari 2011 och både X-Ovation och delar av kommunen såg 
fram emot att se hur detta skulle kunna underlätta det dagliga arbetet på medborgarkontoret. Efter 
ett möte med samhällsförvaltningen i Karlshamns kommun angående införandet av prototypen i 
skarpt läge stod det dock klart att det fanns ett antal hinder att överkomma innan detta skulle kunna 
ske. 

Som följd av detta möte skickades enkäter ut till ovan nämnda utländska projekt och organisationer 
som tillhandahåller liknande tjänster. Dessa enkäter innehöll frågor som dykt upp på mötet med 
samhällsförvaltningen och enkäterna skickades för att få reda på om dessa företag och 
organisationer hade haft, och i så fall hur de hade löst, liknande problem. Mer om dessa problem 
och enkäter finns att läsa under 4.4.8 Jämförelse och analys och av liknande karttjänster samt 6.3.2 
Implementering i Karlshamns kommun.

4.4.2  Funktionalitet

Prototypens grundfunktionalitet består av att ge användaren möjlighet att kunna felanmäla 
gatubelysning, papperskorgar, hundlatriner och parkeringsautomater i Karlshamns kommun via ett 
enkelt webbgränssnitt. På så sätt skulle behovet av att ringa till medborgarkontoret för att göra 
denna typ av anmälningar kunna minskas. 

När användaren gör en felanmälan via webbgränssnittet får de även fylla i en kort beskrivning av 
problemet för att ytterligare underlätta för kommande administration. Beskrivning och felanmält 
objekt sparas sedan tillsammans i en databas för att kunna plockas fram igen vid behov. På detta sätt 
kan samma objekt endast felanmälas en gång och man slipper därför redudant information.

Webbgränssnittet fungerar även så att medborgarkontoret själva kan använda det för att samla de 
felanmälningar som kommer in via telefon på ett och samma ställe. Detta leder till att de snabbt kan 
kontrollera om ett objekt redan är felanmält och de kan då berätta det för personen som ringer in.

Prototypen tillåter också användaren att var som helst på kartan (inom Karlshamns kommun) 
placera ut en synpunkt eller en så kallad fri felanmälan. Detta innebär att en felanmälan eller 
synpunkt även kan göras på objekt som inte finns med i databasen. 

Under 4.4.6 Eget API förklaras hur det tillhörande API:et kan användas för att underlätta 
överföringen av information till respektive ansvarig chef med hjälp av den data som finns i 
prototypen.

4.4.3  Visualisering

Visualiseringen av data har gjorts med hjälp av en interaktiv digital karta där användaren kan klicka 
i närheten av det område han/hon vill felanmäla ett objekt och då få upp grafiska representationer av 
de objekt som finns i närheten av ”klicket” (se figur 4.1). Genom att sedan klicka på ikonen för det 
objekt som ska felanmälas dyker en dialogruta upp där användaren kan kontrollera ID-numret på 
objektet, vad det är för typ av objekt och även fylla i en beskrivning av problemet (se figur 4.2). 
Därefter kan användaren välja att antingen spara felanmälan eller avbryta och gå tillbaka till kartan 
utan att spara. Ikonen för ett felanmält objekt har en annan färg än den för ett objekt som inte är 
felanmält och kan inte felanmälas mer än en gång.
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För att underlätta användningen ytterligare har även en sökfunktion implementerats i 
webbgränssnittet där användaren kan söka efter objektets fysiska ID-nummer, adresspunkter, 
gatunamn, tätorter och postnummer. När användaren sedan väljer ett sökresultat flyttas kartans 
fokus dit och man kan direkt se vilka objekt som finns i närheten (se figur 4.3).

I prototypen finns det också en funktion för att visa alla felanmälningar och synpunkter i hela 
kommunen på samma gång.
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Fig 4.1: Visar objekt i närheten av ”klicket”

Fig 4.2: Gör en ny felanmälan



4.4.3.1  Google Maps API

Visualiseringen av prototypen gjordes med hjälp av Google Maps API. Detta API valdes på grund 
av sin goda dokumentation, sitt mycket rika funktionsutbud samt tidigare erfarenhet hos 
utvecklaren. I prototypen används två kartor från Google Maps. Dels den stora huvudkartan där den 
största delen av interaktionen sker och dels den mindre översiktskartan som finns under 
symbolförklaringen i gränssnittets vänstra kant (se figur 4.4).

4.4.4  Datainsamling och databas

Prototypen bygger på data som exporterats från Karlshamns kommuns GIS-databas (som CSV-filer) 
och som sedan importerats till en MySQL-databas. Detta gjordes dels för att kommunens 
koordinatsystem inte stämde överens med det som används av Google Maps (och därför var 
tvungna att konverteras innan de gick att använda) och dels för att kommunens GIS-databas fanns 
bakom en brandvägg och inte hade något API eller liknande för att tillgängliggöra data i realtid.
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Fig 4.4: Översiktskarta



Den data som importerades i prototypens databas bestod av:

Typ Data Antal
Gatubelysning Koordinater och adresspunkter 8 272 st
Papperskorgar                   - || - 260 st
Hundlatriner                   - || - 158 st
Parkeringsautomater                   - || - 27 st
Postnummer Koordinater och namn på tätort 56 st
Adresspunkter Koordinater 12 990 st
Gatunamn Koordinater 1 041 st

De tre sista posterna i ovanstående tabell används i prototypens sökfunktion och kan inte felanmälas 
såsom de fyra första posterna kan. Utöver de tabeller som skapats i databasen för att hålla 
ovanstående data finns det även en tabell för synpunkter och fria felanmälningar, en för tätorter med 
tillhörande koordinater (som sammanställts manuellt) samt en tabell som kombinerar felanmälda 
objekt med den felbeskrivning som de fått.

4.4.5  Programmeringsspråk och ramverk

Prototypens basspråk är HTML för formatering, PHP och Javascript för interaktivitet och CSS för 
styling. Dataöverföringen mellan webbgränssnittet och databasen sker uteslutande med hjälp av 
AJAX (Asynchronous Javascript And XML) vilket eliminerar behovet av att uppdatera webbläsaren 
för att ny data ska kunna visas.

För att effektivisera utvecklingen av prototypen har tre olika ramverk används:

PHP-ramverket CodeIgniter har använts för att det tillhandahåller en mängd användbara 
grundfunktioner och automatiska säkerhetsåtgärder för att utvecklaren ska slippa tänka på detta 
själv och kunna koncentrera sig på själva funktionaliteten istället. I CodeIgniter finns det även 
tilläggsfunktioner som kan användas för att underlätta utvecklingen av ett API. Dessa funktioner har 
använts i prototypens andra del, vilket går att läsa om i 4.4.6. Eget API.
Utöver CodeIgniter har Javascript-ramverket JQuery använts. Detta ramverk bidrar också med 
mycket god grundfunktionalitet och i detta fall har i huvudsak AJAX-funktionerna kommit till 
användning.

CSS-ramverket BluePrint CSS har använts för att bidra till prototypens utseeende. BluePrint valdes 
främst på grund av sin reset-funktion vilken minimerar visuella skillnander mellan olika 
webbläsare. Ramverket kommer också med användbara grundinställningar för typografi.

4.4.6  Eget API

Den del av prototypen som är mest relevant för denna uppsats är det API som är byggt ovanpå 
felanmälnings-applikationen. Eftersom det är byggt ovanpå en redan existerande applikation kan det 
dra nytta av de funktioner som redan finns tillgängliga. I vanliga fall skulle ett liknande API i 
princip bara öppna databasen utan någon direkt funktionalitet, men i detta fall kan API:et även 
erbjuda allt som applikationen kan; till exempel felanmälan av objekt, lämna synpunkter, hitta 
objekt i närheten och visa alla felanmälda objekt. 

API:et är byggt, som nämnt tidigare, med hjälp av ett tillägg till PHP-ramverket CodeIgniter som 
heter CodeIgniter RestServer. Detta tillägg gör det relativt enkelt att sätta upp basen för ett API 
utifrån en applikation som redan är byggd i samma ramverk.

API:et bygger på REST-tekniken och har funktioner som tar emot både GET- och POST-anrop. 
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GET används för att hämta data och POST används för att lägga in ny data i databasen. Om 
användaren vill använda POST krävs det dock att denne innehar en API-nyckel som skickas med 
POST-anropet som en HTTP-header. Anledningen till detta har med säkerheten att göra och 
kommer att tas upp i 5.1.1 Utveckling.
Standardformatet för den data användaren får tillbaka är XML men med hjälp av en extra parameter 
i GET-anropet kan även JSON, JSONP eller PHP-array användas.

De funktioner som finns i API:et är:

Typ Funktion Parametrar
GET Hämta alla felrapporteringar Inga
GET Hämta alla synpunkter Inga
GET Hämta objekt i närheten av position Koordinater
GET Hämta ett objekt via dess kommunID Kommun-ID
GET Hämta alla objekt av samma typ Objekttyp
POST Felanmäl ett objekt Kommun-ID, beskrivning och objekttyp
POST Skapa en ny rapport Koordinater och beskrivning
POST Skapa en ny synpunkt Koordinater och beskrivning

På API-sidan (länk finns under 4.4 Prototyp) finns, förutom en utförligare beskrivning av 
informationen ovan, även en förklaring av den data som returneras samt ett exempel på hur API:et 
kan användas för att visa alla felanmälningar i Karlshamns kommun med en länk för varje 
anmälning som i sin tur leder till en karta där felets position visas. Denna användning skulle kunna 
underlätta informationsöverföringen mellan medborgarkontoret och respektive ansvarig chef.

4.4.7  Testning

Under utvecklingen av felanmälnings-delen av prototypen gjordes ett antal tester för att utvärdera 
dess användarvänlighet och funktionalitet. Men eftersom denna uppsats i huvudsak handlar om 
API:er i den offentliga sektorn och inte om användargränssnitt kommer varken resultaten av den 
undersökningen eller de designbeslut som gjordes som följd att redogöras för.

Under 4.3 Digitala enkäter beskrivs istället de enkäter och frågor som användes för att testa API-
delen av prototypen. Denna undersökning kommer däremot att analyseras under 5. Resultat och 
sedan användas i kommande diskussioner.

4.4.8  Jämförelse av liknande karttjänster

Nedan följer en kort redogörelse av tre liknande felanmälningstjänster som både använts i 
inspirationssyfte vid utvecklandet av prototypen och även som deltagare i en enkätundersökning för 
att ta reda på hur de löst problem liknande de som uppstod vid mötet med samhällsförvaltningen 
angående felanmälan i Karlshamns kommun. Från början var det tänkt även den amerikanska 
tjänsten CitySourced skulle vara med i undersökningen då den varit en stor inspirationskälla för 
projekt X-Ovation när felanmälnings-prototypen ännu var i idéstadiet. Dock ville inte CitySourced 
svara på enkäten och uteslöts därför från undersökningen.

4.4.8.1  FixMyStreet

FixMyStreet lanserades i Storbritannien i början av februari 2007 och var en av de första aktörerna 
på denna marknad. FixMyStreet låter användaren anmäla exempelvis skadegörelse, trasiga 
gatlyktor, nedskräpning, övergivna bilar och dåliga vägar, antingen via en webbapplikation eller via 
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en av sina mobilapplikationer som finns till iPhone, Android och Nokia. Den mobila applikationen 
låter användaren ta en bild av problemet som sedan sparas tillsammans med informationen om 
anmälan. Anmälningarna skickas sedan med jämna mellanrum till de berörda kommunerna 
(FixMyStreet, 2011).

4.4.8.2  FiksGataMi

FiksGataMi är en norsk version av FixMyStreet som lanserades i Norge i början av mars 2011. Den 
fungerar i princip likadant som FixMyStreet då de båda bygger på samma system (FiksGataMi, 
2011).

4.4.8.3  SeeClickFix

SeeClickFix fungerar också på liknande sätt som tidigare nämnda applikationer, med den skillnaden 
att SeeClickFix inte är bunden till en viss stad eller ett speciellt land. SeeClickFix låter istället 
användarna själva sätta upp så kallade ”watch areas” var de vill i världen där de sedan kan följa allt 
som händer inom deras område. När en felanmälan sedan görs i detta område (antingen via 
webbgränssnittet eller telefonapplikationen) skickas den till områdets ”watcher” som också har 
ansvaret att den kommer till rätt myndighet. SeeClickFix har även ett öppet API som tillgängliggör 
applikationens grundfunktioner för utvecklandet av nya mashups eller för analys av data 
(SeeClickFix, 2011).

4.4.8.4  Enkätfrågor

Frågorna i enkäten som skickades ut till ansvariga för tjänsterna ovan grundade sig i de problem och 
frågetecken som uppstått vid mötet med samhällsförvaltningen i Karlshamns kommun (Läs mer 
under 6.3.2 Implementering i Karlshamns kommun). De såg ut på följande sätt:

• How do you handle spam? What keeps people from adding whatever they want, wherever 
they want?

• How and how often do you forward the data to the concerned council, city or state? Do you 
store the data in a database which is then sent?

• Who is responsible for checking and reporting that the problems have been fixed? How does 
this work?

• What kind of maps do you use and how do you keep them up to date? Have you encountered 
any problems with out-dated maps?

• Do you have/allow any predetermined objects in your service. Like if a city wants to add 
street lights (and they have the coordinates for each light) and want the users to be able to 
report if a particular light is broken?

Läs mer om frågorna, svaren som samlades in och om hur dessa problem visar sig i Karlshamns 
kommun under 6.3.2 Implementering i Karlshamns kommun.

4.5  Omvärldsanalys
Eftersom ämnena öppen data i den offentliga sektorn, API:er och PSI-direktivet minst sagt är 
aktuella under denna uppsats tillkommande (våren 2011) har det varit svårt att enbart hålla sig till 
vetenskapliga källor då det i princip händer nya saker på området varje vecka. Därför har ett antal 
ämnesrelevanta webbsidor och bloggar följts under skrivandeprocessen för att inte gå miste om 
något som händer inom området. I denna omvärldsanalys räknas även e-delegationens och 
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digitaliseringsrådets möten in.

4.5.1  Webbplatser och bloggar

Det finns ett antal webbplatser och bloggar där synpunkter, tankegångar, idéer och länktips varit till 
stor nytta för arbetet med denna uppsats. När dessa källor används i kommande diskussion kommer 
det tydligt redogöras att det endast är en eller fleras personers åsikter och inte vetenskapligt 
förankrade teorier.

Bloggarna har som sagt används för att analysera andra människors personliga synpunkter på 
API:er och öppenhet.

4.5.2  E-delegationen och digitaliseringsrådet

För det första har både e-delegationens och regeringens webbplatser följts på samma sätt som de 
som nämndes i förra kapitlet, men på grund av avsändaren kan dessa användas mer som  ren fakta 
snarare än endast personliga åsikter.

För det andra har ett antal livesända möten följts från regeringens webbplats och analyserats för att 
hitta intressanta synpunkter, åsikter och tankegångar. Under dessa möten har anteckningar förts för 
att kunna hålla ordning på viktiga saker som sagts och vilka personer som sagt dem.

De möten som i första hand använts i denna uppsats är Regeringens rundabordssamtal om e-
förvaltning och digitala samhällstjänster samt digitaliseringsrådets första möte.

5  Resultat
I följande kapitel redovisas de resultat som tidigare nämnda undersökningar, intervjuer och analyser 
gett.

5.1  API:er i den offentliga sektorn
Diskussionen om API:er och öppen data i den offentliga sektorn har varit högaktuell i den svenska 
regeringen det senaste halvåret, och det är mycket tack vare e-delegationen och digitaliseringsrådets 
engagemang som det faktiskt börjar hända saker. Exempelvis har utrikesdepartementet tillsammans 
med SIDA tagit fram informationstjänsten openaid.se, där vem som helst kan se vart och till vilka 
olika ekonomiska bistånd delats ut runt om i världen. De tillhandahåller även ett API till tjänsten 
som redan resulterat i andra tjänster där denna data visualiseras (Regeringskansliet, 2011).

Sverige ligger dock en bit efter länder som till exempel Storbritannien, där myndigheterna hade 
API:er tillgängliga redan 2009 (Alonso, 2009). Det finns däremot en hel del öppen data i Sverige 
(se 5.2 Tillgänglighet av öppen data) men den är inte strukturerad på något standardiserat sätt och 
väldigt få av dessa datakällor tillhandahåller ett API (opengov.se, 2011).

Åtta av de nio personer som svarade på den digitala enkäten tyckte att API:er var ett bra sätt att 
öppna upp offentlig data på och motiveringarna av svaren var ganska snarlika varandra och några 
av dem löd:

API:er gör det lättare för allmänhet och utvecklare att få åtkomst till data. De sänker kostnaderna och 
tröskeln för innovation.

Det öppnar för utveckling av flertalet innovativa och förhoppningsvis användbara tjänster. Tjänster som 
offentliga sektorn många gånger kanske inte själva har varken resurser eller kompetensen för att utveckla. 
Information vill vara fri.
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API är bästa sättet att jobba med data, oavsett om det är internt eller öppet. All data borde ha ett 
abstraktionslager med API för att förenkla utveckling.

Personen som inte svarade ja på frågan svarade istället ”både och” med följande motivering:

Det behövs också tillgång till ren rådata så att medborgare och företag själva kan hantera dem som de vill.

5.1.1  Utveckling

När det kommer till utvecklingen av ett öppet API finns det många åsikter om vad som är rätt eller 
fel, vilka tekniker som ska användas och på vilket sätt man ska öppna upp data. De viktigaste 
punkterna som kommit fram under denna undersökning, inriktat på den offentliga sektorn, är 
följande:

• Det är bra att logga all trafik som går till och från API:et och eventuellt sätta upp 
databegränsningar för att hålla ordning på anropen, exempelvis via en API-nyckel (Lejon 
2011, blogg).

• Ett API bör vara så enkelt som möjligt för användaren/utvecklaren att arbeta med, och ska 
därför erbjuda denne att själv att kunna välja till exempel i vilket språk data ska returneras 
(Gosnell, 2005). Förutom XML bör också JSON eller JSONP finnas med bland 
valmöjligheterna av språk (Lejon, 2011, blogg).

• API:et bör ha en egen domän för att trafiken inte ska påverka en eventuell tillhörande 
webbplats (Lejon, 2011, blogg).

• För att motivera utvecklare till att faktiskt använda ett API krävs bland annat att det är bra 
dokumenterat, att det ger tillgång till data eller information de annars inte skulle få tillgång 
till, att det är roligt att ”leka” med, att det finns bra exempel på hur man kan använda det 
samt att det finns tillgång till bra support (mashup.se, 2011).

• Om den data som ska öppnas upp är sekretessbelagd är det väldigt viktigt att bara de som är 
behöriga får tillgång till den, och därför är det i vissa fall bättre att all data inte är samlad på 
samma ställe utan hämtas från andra redan etablerade system för att sedan sammanställas 
(Jan Sjösten från Regeringens rundabordsamtal).

• Det är bra om myndigheternas verksamhet kan förenklas och effektiviseras. Om API:et kan 
ersätta eller underlätta för till exempel telefonväxlar, kundtjänst eller andra tjänster som idag 
måste skötas ”för hand” i många system, är detta en stor fördel. Ett exempel är 
felanmälnings-prototypen som vid användning i skarpt läge skulle underlätta mycket för 
personerna som jobbar på medborgarkontoret och tar emot samtal angående felanmälningar 
i Karlshamns kommun (intervju med Peter Sjöström).

5.1.2  Integration och implementering

På enkätfrågan som handlade om vad man skulle prioritera när man öppnade upp offentlig data gick 
åsikterna isär. Fem av nio personer svarade att det var viktigast att data öppnas upp så snabbt som 
möjligt, oavsett teknik och format medan de resterande fyra tyckte att det först skulle byggas ett 
effektivt API som öppnar upp data på ett strukturerat sätt, även om det tar lite längre tid.

Några av argumenten för att det viktigaste är att det går snabbt var:

Ut med datan först. Sen kan vi slipa på de tekniska lösningarna. När vi vet hur efterfrågan och behov ser 
ut.

Just nu är det viktigt att få ut mycket data så att utvecklingen kommer igång, men det måste vara tydligt 
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att API:et kommer att ändras ganska mycket i början. Det är bra om man kan garantera för utvecklare att 
vissa funktioner lever kvar i API under en viss tid, även om dom så småningom kanske ersätts med nyare 
funktioner.

De som istället tyckte det det var viktigast att allt var strukturerat och väl testat innan man släpper 
data hade bland annat följande argument för detta:

Det är väldigt viktigt att det görs ordentligt. Ett dåligt fungerande API stimulerar inte utveckling, det 
skapar snarare frustration.

Ifall data man får ut inte är enhetlig eller lättanvändbar så är den inte till mycket nytta. Jag anser att ett 
API:s användarvänlighet borde komma först, annars är det inte mycket till API. I:et står trots allt för 
interface, och ett dåligt interface förstör hela grejen.

En annan viktig aspekt utöver hur data ska öppnas upp, och vad som ska prioriteras, är hur man ska 
kunna integrera redan existerande system med nya öppna API:er. En åsikt som ofta dyker upp är att 
myndigheterna borde bygga en gemensam plattform för sin data på något sätt. I intervjun med Linus 
de Petris nämner han exempelvis att datasystemen som används idag ofta är komplicerade, högt 
säkerhetsklassade och så djupt rotade i verksamheten att det skulle bli svårt att försöka flytta dessa 
till en gemensam plattform men att den data som finns i systemen däremot med fördel skulle kunna 
samlas ihop i ett gemensamt system eller datalager för att sedan öppnas upp. Även Andreas 
Falkenmark (från Posten Norden) lade fram denna åsikt under Regeringens rundabordssamtal om e-
förvaltning och digitala samhällstjänster, där han menar att alla myndigheter borde samla sin data 
under samma arkitektur för att underlätta för användaren och för att till exempel kunna erbjuda alla 
e-tjänster på ett och samma ställe.

5.1.3  Användning

Ett API kan i huvudsak användas på två olika sätt. Antingen byggs en tjänst runt ett enda API och 
använder endast de funktioner och den data som det API:et tillhandahåller. Detta kan ses som en ren 
visuell representation av den data API:et är byggt kring och i vissa fall är detta tillräckligt för att 
skapa en intressent tjänst, men då krävs det att denna data är verkligt intressant i sig och håller hög 
kvalitet (Cinzia, Florian & Maristella, 2009). Det är dock när man börjar kombinera API:er med 
varandra för att skapa helt nya tjänster som man kan se den egentliga nyttan med ett API. Ett vanligt 
exempel är att man kombinerar ett kart-API och ett API med geodata för att på ett väldigt påtagligt 
sätt visa till exempel, som i fallet med openaid.se, vart biståndspengar går och visualisera det  på 
sätt som tidigare inte varit möjliga (Chow, 2008). Det är mycket vanligt att man pratar om just 
kartor när dessa mashups kommer på tal, men det är inte en nödvändig komponent för att skapa en 
tjänst (mashup.se, 2008).

5.1.4  Andra alternativ

Även om denna uppsats handlar om att tillgängliggöra data via API:er så finns det andra sätt att att 
göra detta på. Ett av de vanligaste sätten, bortsett från API:er, är att lägga upp filer med rådata i 
lämpligt format (t.ex. CSV) så att den som vill kan ladda hem dem från en server. Det finns givetvis 
både fördelar och nackdelar med alla sätt och i enkäten fanns det en fråga om man skulle kunna 
använda något annat sätt än API:er för att öppna upp data. Så här löd några av svaren:

API:er är inte alltid lösningen. I bland vill man kanske göra komplicerade korssköriningar. Då kan CSV-
filer eller hellre XML-format komma till användning.

Man skulle väl kunna ge tillgång till källkod och direktkontakt med databaser, men säkerhetsriskerna blir 
stora. Ett välfungerande API är oftast en vettigare lösning.
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Skapa en URI till filbaserad datakälla. Kan vara t.ex. Excelfil, CSV-fil eller Access-databas. Viktigt att 
filen är skrivskyddad. Nackdelen är att det är osäkert och att en applikation måste cachea hela filen innan 
man kan bearbeta data. Fördelen är att det kräver minimalt arbete för den som publicerar data att 
uppdatera filen. RSS-flöde kan också vara ett sätt att öppna upp viss data.

Inga effektiva sätt. Öppna upp en databas med enbart läsrättigheter? Väldigt begränsat. Öppna upp den 
med skrivrättigheter också? Väldigt dålig säkerhet. Man behöver ett extra lager med kodning mellan 
användare och databas och detta resulterar nästan automatiskt alltid i ett API av något slag.

En av fördelarna med att ladda hem en fil med rådata är att man då inte är beroende av de 
funktioner som API:et tillhandahåller eftersom man redan sitter på all data själv, och kan göra som 
man vill med den. Nackdelarna är att man måste ladda hem filen på nytt för att uppdatera data och 
som nämnts i svaren ovan, säkerheten.

5.2  Tillgänglighet av öppen data
Som nämnt ovan finns det redan mycket öppen myndighetsdata i Sverige även om den inte är direkt 
tillgänglig på ett standardiserat sätt. På webbplatsen opengov.se (opengov.se, 2011) listar man alla 
hittills kända datakällor insamlade från olika kommuners och myndigheters webbplatser i ett försök 
att ge en överblick av den tillgängliga informationen. Väldigt få av dessa datakällor tillhandahåller 
någon form av API för att öppna upp sin data utan lägger istället ut den på det sätt som är lättast för 
dem själva att hantera. Några exempel på format som används är:

• PDF-dokument

• HTML

• Egna XML-lösningar

• CSV-filer

• JPEG och andra bildfiler

• Microsoft Excel-filer

Vissa av dessa typer går att läsa in maskinellt (CSV, XML och i vissa fall HTML) medan 
information som är sparad som till exempel PDF- eller bildfiler till stor del måste utläsas manuellt 
och inte kan sättas i system på samma sätt som de övriga kan (intervju med Tomas Wennström). Att 
använda filer som är knutna till speciella program (Microsoft Excel) kan också innebära problem då 
en konvertering av data kan behövas innan användning.

En annan viktig fråga som bland andra Pirjo Elovaara och Linus de Petris tar upp i sina respektive 
intervjuer är om data fortfarande är öppen och tillgänglig även om den kostar. Stora delar av den 
data som är mest intressant för Sverige just nu kostar mycket att få tillgång till. Detta gäller i första 
hand data från SMHI, Sjöfartsverket, Lantmäteriet och Trafikverket. Åsikterna går lite isär men 
överlag menar majoriteten av de tillfrågade att data fortfarande är tillgänglig även om den kostar, 
men den är inte öppen på samma sätt som den hade varit om den vore gratis. Peter Krantz svarar 
följande på frågan om vilket det största hindret är för att öppna upp data:

I vissa fall har myndigheter i uppgift att ta ut avgifter för informationen på ett sätt som utesluter 
entreprenörer med små monetära resurser från att komma igång att använda den. Vissa av dessa 
myndigheter konkurrerar dessutom med vanliga företag och har stora fördelar av att de har mycket nära 
koppling till dem som producerar informationen. Personligen har jag mycket svårt att få ihop varför staten 
skall konkurrera med näringslivet i många av dessa fall.

Som en följd av detta har många mindre företag och utvecklare börjat använda sig av annan data 
från andra länder. Exempelvis från Norge där man valt att öppna upp sin väderdata gratis (intervju 
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med Tomas Wennström).

5.2.1  I Karlshamns kommun

Karlshamns kommun används här som exempel för att påvisa hur mycket data en typisk svensk 
kommun kan inneha och hur stor del av den som faktiskt är tillgänglig för kommunens invånare och 
andra intresserade. Eftersom intervjun är gjord med Toomas Randsalu, som är GIS- och 
kartsamordnare i Karlshamns kommun, omfattar undersökningen i huvudsak geografisk data, men 
kan även ge en bild av hur fördelningen av data i kommunen ser ut överlag. 

På frågan om vilken data som finns tillgänglig i Karlshamns kommun svarar Toomas att det är 
uppdelat i två kategorier. Dels kommunens egna data och dels data som är uppköpt från till exempel 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet, Statistiska Centralbyrån, Skogsstyrelsen och 
Trafikverket.

Kommunens egna GIS-data består av:

• Primärkarta (detaljerad karta med noggrant inmätta objekt, t ex byggnader, vägkanter, 
vegetation, staket etc.)

• VA-objekt (ledningar, brunnar etc, med tillhörande information)

• Parkobjekt (ytor, buskage, träd etc, med tillhörande information) och annan data från 
Parkenheten som naturvårdsprogram och grönstrukturplan

• Objekt från Gatuenheten (hundlatriner, papperskorgar, gatlyktor och även t.ex. vägtrummor, 
parkeringsautomater, rutter för snöröjnings-/grussopningsmaskiner, enskilda vägar)

• Detaljplaner

• Översiktsplan

• Ytor med områden som Byggnadsnämnden pekat ut som samlad bebyggelse (andra 
bygglovsregler gäller där jämfört med på landet eller inom detaljplan)

• Valdistrikt och valkretsar som ytor

• Skolor, förskolor, upptagningsområden

• Cykelvägar i tätorterna

På frågan om vilken data som i dagsläget är tillgänglig för allmänheten (borträknat felanmälnings-
prototypen som visualiserar data från Gatuenheten) svarar Toomas:

Den GIS-/kartdata som är tillgänglig är Turistkartan, som delas ut gratis och som finns på hemsidan, samt 
data från vår primärkarta som vi säljer till framför allt konsulter och entreprenörer.

Vidare berättar han att det finns funderingar och framtida planer på en extern webbkarta som öppnar 
upp mer av den tillgängliga data som redan finns och att det i så fall säkerligen kommer att byggas 
ett API till den.

5.2.2  I Sverige

I Sverige finns det som sagt en hel del data i varierande format tillgänglig, och på opengov.se 
(opengov.se, 2011) kan man hitta bland annat:

Beskrivning Format Licens
Libris bibliotekssök API Fri
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Propositioner och skrivelser från Riksdagen PDF, HTML Fri

Svensk författningssamling PDF Fri

Vägkarta från Lantmäteriet Mapfile, Shapefile Kommersiell

Allmänna myndighetsregistret CSV, Microsoft XLS Okänt

Energimyndighetens författningssamling PDF Okänt

Priser på receptbelagda läkemedel CSV Fri

Livsmedelsdatabasen CSV Fri

Openaid, om biståndspengar API Fri

Historiska museets bildbank JPEG Kommersiell

SMHI väderdata Okänt Kommersiell

Valstatistik CSV, Egen XML Fri

I intervjuerna fick några personerna också svara på frågan vilken typ av data skulle de ser mest 
nytta av att man öppnade upp, och på vilket sätt de tycker att man borde öppna upp den. Några av 
personerna nämnde data som redan finns på opengov.se men som i dagsläget är svåra att arbeta med 
antingen på grund av format eller kostnad. Andra nämnde data som inte finns att tillgå i dagsläget. 
Exempelvis svarar Ted Valentin:

En av de myndigheter som har ett väldigt viktigt samhällsuppdrag är Arbetsförmedlingen. Om de öppnade 
upp alla sina system så tror att jag att det skulle gå att hitta mängder av innovativa sätt att matcha 
arbetssökande och arbetsgivare. Om det dessutom fanns ett enkelt system att ge provision till dem som 
lyckas göra framgångsrika matchningar vore systemet komplett.

Peter Sand gav följande svar på frågan:

Det viktigaste är att det blir känt vilka datakällor som finns tillgängliga. Då kan entreprenörer, företag och 
medborgare själva börja använda data på ett nytt sätt.

5.2.2.1  Kostnader

Ett av argumenten från myndigheternas sida att inte släppa sin data fri är deras höga kostnader för 
att samla in och sammanställa data, och att de skulle gå med för stora förluster om de släppte den 
fri. Enligt en undersökning som tidningen Computer Sweden (2010) gjorde i februari 2010 skulle 
det kosta den svenska statskassan högst 50 miljoner kronor om året att öppna upp och ta bort 
kostnaderna för de tre mest efterfrågade datakällorna i Sverige, nämligen SMHI, Lantmäteriet och 
Sjöfartsverket.

Ett annat vanligt argument för att göra denna data fri är att det är i många fall medborgarna själva 
som indirekt har varit med och samlat in data åt myndigheter via enkäter och undersökningar (till 
exempel hos Statistiska Centralbyrån), som de sedan är tvungna att ”köpa tillbaka” för att kunna 
använda själva. Ola Rosling (verksamhetschef, stiftelsen Gapminder) tog upp detta argument under 
digitaliseringsrådets första möte i mars 2011.

5.2.3  Internationellt

För att få perspektiv på hur Sverige ligger till jämfört med resten av världen när det gäller öppen 
data fick flera av de intervjuade svara på just den frågan. Några av svaren löd:
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På ett sätt har vi en lång tradition av öppenhet i offentlig sektor i Sverige. Möjligheten att begära ut 
handlingar har funnits under lång tid jämfört med andra länder. Men nu börjar andra komma ikapp och 
köra om oss. - Peter Krantz

Sverige är fantastiskt och unikt i och med att vi har något som kallas offentliga handlingar. Tyvärr har 
begreppet "offentliga handlingar" ansetts vara bra nog, och därför fördröjt implementeringen av t.ex. PSI-
direktivet. "Öppna" Sverige ligger därför i praktiken efter många länder i Europa och USA när det gäller 
att öppna upp myndighetsdata. Vi har en lång väg att gå. Från politiskt håll finns det ett visst tryck i dag, 
men ute i myndigheterna är intresset inte särskilt stort. - Tomas Wennström

Inom kulturarvsområdet hävdar sig Sverige relativt bra, dock ej i närheten av de anglosaxiska ländernas 
öppenhet kring offentlig data. - Lars Lundqvist

Vi var långt framme vad gäller öppenhet, men i den digitala världen så ligger vi inte så bra till längre. 
Förhoppningsvis kommer PSI och e-delegationen att kunna ändra på detta. - Andreas Krohn

Som flera av svaren ovan påpekar har Sverige en god kultur av öppenhet och offentliga handlingar 
med ligger efter på den digitala fronten. Som det också framgår av intervjuerna så är Storbritannien, 
Frankrike och USA istället några av de länder som ligger i framkant när det gäller detta.

I Storbritannien har man samlat över 6300 (maj 2011) olika datakällor på samma webbplats 
(data.gov.uk, 2011) i likhet med svenska opengov.se men med mycket mer data och på ett mer 
strukturerat sätt. I början av 2010 lanserade även landets huvudstad London Data Store, även det en 
webbplats som samlar datakällor, men med fokus på en enda geografisk plats och med mer 
detaljerad data. På London Data Store (2011) kan man också läsa följande:

Releasing data though is just half the battle. Raw data often doesn’t tell you anything until it has been 
presented in a meaningful way. We want to encourage the masses of technical talent that we have in 
London to transform rows of text and numbers into apps, websites or mobile products which people can 
actually find useful.

Storbritannien är även hemlandet för välgörenhetsorganisationen mySociety som bland annat ligger 
bakom tjänsten FixMyStreet. 

Som sagt är också USA och Frankrike framstående när det gäller öppen data, på ungefär samma sätt 
som Storbritannien är. I USA har man på webbplatsen data.gov (2011) samlat tusentals datakällor 
lättåtkomliga på ett och samma ställe. I Frankrike är det främst staden Rennes som ligger i framkant 
med flera öppna datakällor och API:er (Rennes métropole en acces libre, 2011).

5.3  Öppenhet
Svaren i föregående kapitel visade ganska klart att det finns en positiv uppfattning när det gäller 
öppenheten i Sverige. Men det är viktigt att just skilja på den ”rena” öppenheten som kultur och den 
öppenhet som som förknippas med tillgänglighet och teknik. Anneli Bengtsson menar i sin intervju 
att det är denna ”rena” öppenhet som är den viktigaste i vårt samhälle och att det är de fysiska 
mötena som räknas i det långa loppet, men att tekniken är ett väldigt viktigt verktyg som kan 
underlätta och komplettera fysiska möten. Hon säger också att öppenheten främjas tack vare den 
nya tekniken då bland annat hennes jobb på medborgarkontoret hade kunnat underlättas med hjälp 
av tjänster som felanmälnings-prototypen. Med hjälp av en sådan tjänst hade allmänheten kunna få 
tag på information om felanmälda objekt mycket snabbare och enklare än om de behövt ringa in till 
medborgarkontoret och vänta på sin tur i telefonkön.

Pirjo Elovaara menar också att Sverige nästan automatiskt har en god kultur av öppenhet tack vare 
offentlighetsprincipen och sättet den offentliga sektorn fungerar i grunden. Men hon säger samtidigt 
att det på kommunal nivå, ur ett medborgarperspektiv, inte fungerar lika bra. Det är idag svårt att få 
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reda på vart i processen ett ärende (exempelvis ansökan om bygglov) ligger och vem som har 
ansvaret för det. På frågan om varför det är viktigt med öppenhet svarar Elovaara:

Det är viktigt för att kunna granska beslutsprocesser, undvika korruption och för att veta att man kan lita 
på att systemet är rättvist, och ingen blir särbehandlad.

Linus de Petris tycker också att den öppenhet som finns idag delvis går förlorad i stor byråkrati och 
pappersexercis. Han menar att tekniken i vissa fall faktiskt stjälper snarare än hjälper, och att den 
låser in information djupare i systemen istället för att öppna upp den.

5.3.1  PSI-direktivet

Utöver den ovan nämnda offentlighetsprincipen är PSI-direktivet något som diskuterats flitigt under 
den senaste tiden, och åsikterna går lite isär när det gäller dess genomslagskraft och faktiska nytta i 
praktiken. I intervjuerna ställdes frågan vilken betydelse PSI-direktivet har för öppenheten och 
tillgängligheten i dagsläget:

Direktivet sätter fokus på att offentlig data är en värdefull resurs som fler borde få möjlighet att förädla 
och använda. Den svenska implementeringen av PSI-direktivet i PSI-lagen städar kanske upp de värsta 
avarterna av exklusiva avtal och ökar transparensen i prissättningen. Men, i förarbetet kan man läsa: 
"Lagen innebär endast begränsade åligganden för myndigheterna. Lagen i sig förändrar inte rätten till 
tillgång till handlingar eller sättet att tillhandahålla handlingar. Lagen kräver därför inte några nya 
arrangemang för att tillhandahålla handlingar och förorsakar därmed inte några nya kostnader i detta 
avseende." Samtidigt undantar PSI-lagen massor av information om myndigheten bedriver 
"affärsverksamhet" Se 4 § andra stycket. Så, om myndigheten har sagt att den bedriver affärsverksamhet 
så är inte PSI-lagen relevant för den typen av information. - Peter Krantz

PSI-direktivet är viktigt ur ett policy-perspektiv, men i praktiken så är direktivet ganska tandlöst. Det finns 
många "kryphål". - Tomas Wennström

Viss betydelse. Men det skulle behövas ett mer övergripande beslut om att ta ett gemensamt grepp. Att 
plocka fram öppen data och uppmuntra till extern innovation. Det vill säga något i stil med data.gov.se. 
- Ted Valentin

För Riksantikvarieämbetet har den mindre praktisk betydelse. Vår avsikt har varit att all data som vi själva 
producerar ska vara helt fri. Undantaget är naturligtvis sådan information där lagar eller föreskrifter 
omöjliggör öppen data. Det är mycket märkligt att de sektorer som kanske har mest på att tjäna på 
öppenhet – kultur och utbildningssektorn – undantagits från lagstiftningen. - Lars Lundqvist

PSI är en bra piska som regeringen, e-delegationen och andra kan använda för att tvinga fram förändring. 
I de flesta offentliga institutioner så finns folk som vill öppna upp, men det finns också starka motståndare 
till denna typ av förändring. Genom PSI och regeringens stöd så kan de som vill öppna upp och släppa 
data fri ha bra argument för sin sak. - Andreas Krohn

5.4  Feedback på prototyp från enkäter
Den feedback som den digitala enkäten gav på API-delen av prototypen var i huvudsak positiv, och 
sex stycken av de tillfrågade lämnade även specifika kommentarer på vad som kunde göras bättre:

Det verkar vettigt! Med formatering så ser det relativt lätt ut att plocka ut den informationen man vill 
komma åt. Finns det någon funktion för att hämta endast en felrapportering? 

API:et i sig ser ut att fungera jättebra, däremot blir det svårt att förstå, inte på grund av att det är för 
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komplicerat, men på grund av lite väl kort dokumentation. Exemplen är lite vagt visualiserade också.

Det hade varit bra att ha med lite metadata i svaret man får, som hur många svar man fick fram och 
liknande, inte enbart en lång lista över alla svar.

Gillar inte riktigt namnet kommunID, borde det inte vara objektID? Kan tycka att objektinarheten är lite 
luddig, hur nära är i närheten?

Man vill nog ha möjlighet att begränsa antalet objekt man får ut vid en listning t.ex. För de första 20: 
http://www.agryth.com/testweb/felanmalan/restapi/allafelrapporteringar?take=20. För de nästföljande 20: 
http://www.agryth.com/testweb/felanmalan/restapi/allafelrapporteringar?skip=20&take=20.

Bra jobbat! Men ett tips är att vanlig REST namnstandard brukar vara typ: 
- Hämta alla felrapporter: http://www.agryth.com/testweb/felanmalan/restapi/felrapport
- Hämta felrapport nummer 14: http://www.agryth.com/testweb/felanmalan/restapi/felrapport/14

I de fall där det har varit tidmässigt möjligt har prototypen uppdaterats för att uppfylla ovanstående 
feedback. Bland annat har dokumentationen utökats och exemplen har flera fall blivit tydligare. 
Detsamma gäller de riktlinjer som redovisas i 5.1.1 Utveckling. API:et följer så många av de 
nämnda punkterna som möjligt, men på grund av ekonomiska hinder och i viss mån tidsoptimism 
har inte alla punkter kunnat implementeras.
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6  Diskussion
I detta kapitel kommer resultaten från undersökningarna och analyserna att diskuteras och jämföras 
med tidigare material inom området. Uppsatsens validitet och reliabilitet kommer också att 
diskuteras under 6.4 Metodreflektion. En reflektion över prototypen finns under 6.3 Reflektion över 
prototyp.

6.1  Öppenhet och datatillgänglighet i den offentliga sektorn
Som undersökningarna har visat finns det faktiskt mycket offentlig data i Sverige som redan är 
öppen i den mån att den på ett eller annat sätt går att få tag i via internet. Men stora delar av denna 
data är antingen dåligt strukturerad i onödigt svårarbetade format eller helt enkelt för dyr för att 
gemene man ska ha råd att använda den. Ett av de starkaste argumenten som kommit till ytan är att 
myndigheterna tycker att det är för dyrt att göra sin data tillgänglig kostnadsfritt. I tidigare nämnd 
artikel från Computer Sweden (2010) skulle det ”endast” kosta staten 50 miljoner kronor om året att 
öppna upp de tre mest efterfrågade datakällorna i Sverige och erbjuda dem utan kostnad. Eftersom 
SMHI (enligt undersökningen) själva gör en vinst på 200 miljoner kronor varje år kan ju 50 
miljoner tyckas vara en överkomlig summa. I samma undersökning uttalar sig Peter Krantz om 
saken:

Handlar det om så små summor blir det sannolikt inte någon statsfinansiell kostnad alls. Inte när man tar 
hänsyn till de ökade skatteintäkter som generas av företag som kan utveckla nya tjänster kring den här 
rådata.

Ett annat argument som dykt upp är det om att medborgarna tvingas ”köpa tillbaka” data som de 
varit involverade i att samla in. Ola Rosling säger under ett av digitaliseringsrådets möten att 
medborgarna inte ska behöva betala för data de själva indirekt har varit med och samlat in, och att 
eventuella förluster som fri data kommer att få som följd kan lösas genom ändringar i statsbudgeten. 
Det känns som att myndigheterna inte riktigt hängt med i den tekniska förändringen och inte kan 
hålla jämna steg med kraven från allmänheten. Förr i tiden var det kanske mer rimligt att man 
betalade för informationen från till exempel Statistiska Centralbyrån i och med all pappersexercis 
och manuellt sammanställande som krävdes. Men idag borde dessa system kunna skötas digitalt och 
inte kräva lika mycket arbete eller kosta lika mycket pengar som det gjorde förr.

6.1.1  Offentlighetsprincipen och PSI-direktivet i praktiken

Undersökningarna har visat att i princip alla tillfrågade tycker att vi har en god kultur av öppenhet i 
Sverige och att offentlighetsprincipen är en stor bidragande faktor till den. Det finns liksom inbyggt 
i vårt politiska system att allt ska redovisas och granskas. Det är dock viktigt att kunna skilja på 
öppenhet som en fristående enhet och öppenhet tillsammans med teknik i form av 
(data)tillgänglighet. Den fösta delen är vi i Sverige uppenbarligen bra på men datatillgängligheten 
behöver vi jobba mer på för att komma ifatt de ledande länderna i världen, och på samma gång bli 
ett ännu öppnare land. I flera av intervjuerna fanns det också åsikter om att ett mer öppet land i sin 
tur förhoppningsvis leder till ett land med mindre korruption. Har man bättre insyn i den offentliga 
sektorn kommer det antagligen att inte slarvas och fuskas lika mycket som det kan göras idag. 
Bertot, Jaeger & Grimes (2010) hävdar också att nya informations- och kommunikationstekniker 
kan ge länder nya vägar till öppenhet och anti-korruption. De menar att många av de länder som har 
lagar om öppenhet (som offentlighetsprincipen) med fördel kan knyta dessa till den nya tekniken. 

För att främja öppenheten och underlätta för allmänhet och företag att ta del av offentliga 
handlingar (data) har PSI-direktivet införts. Men frågan är hur stor inverkan detta direktiv 
egentligen har. Det låter som att det i princip tvingar den offentliga sektorn att öppna upp all sin 
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data gratis på en gång, men mina intervjuer och undersökningar tyder på annat. Majoriteten av de 
intervjuade tycker att direktivet är ett bra initiativ men att det saknas en hel del för att det ska nå 
ända fram och göra någon större skillnad. Tomas Wennström sammanfattar det hela bra med att 
säga att direktivet är ganska ”tandlöst” och att det finns många ”kryphål”. Staffan Malmgren (2010) 
skriver i ett uppmärksammat blogginlägg att PSI-direktivet inte i första hand handlar om vad 
myndigheter ska göra tillgängligt, utan hur de ska göra det. Men även om det också finns många 
begränsningar i direktivet (exempelvis begränsningen att det inte omfattar myndigheters 
affärsverksamhet) så menar Malmgren att det förhindrar exklusiva avtal och begränsningar mot 
vidareutnyttjande, samt att detta kan på längre sikt leda till förbättrad konkurrens på 
informationsmarknaden.

6.2  API:er i den offentliga sektorn
Det är efter undersökningarna ganska uppenbart att Sverige ligger en bit efter de ledande länderna 
när det gäller användandet av API:er för att öppna upp data. API:er verkar dock enligt många av de 
tillfrågade vara ett bra sätt att öppna upp offentlig data på, men inte alls nödvändigt så länge denna 
data finns i något format som kan läsas maskinellt. Alonso (2009) är av samma åsikt och menar att 
även om det enda som finns tillgängligt är en vanlig HTML-sida så finns det verktyg och kunskap 
för att göra om denna information till strukturerade och maskinläsbara XML-filer. Det är dock 
viktigt att denna data är tillräckligt intressant för att motivera det extra jobb som krävs för att göra 
om den (Cinzia, Florian & Maristella, 2009). Majoriteten av personerna som svarade på frågan om 
det var viktigast att få ut data så snabbt som möjligt eller först skapa ett API svarade att det var 
viktigast att data kom ut snabbt i något valfritt format, så länge det inte är alldeles för svårt att 
använda.

6.2.1  Varför ett API?

Det finns många anledningar till att använda ett API istället för att bara lägga ut data i råformat som 
CSV eller Excel-filer. Flera av de intervjuade som fick frågan tycker att ett API är det enda sättet 
man kan öppna upp data på utan att utsättas för säkerhetsrisker, och att man har mycket bättre 
kontroll på vad användaren kan göra med data som tillhandahålls via ett API. Alonso (2009) påvisar 
också att en API-innehavare slipper att ge användaren direkt tillgång till rådata genom att istället 
tillhanda funktioner som på ett mycket säkrare sätt bara ger tillgång till den data som behövs för 
anropet. Detta är i många fall positivt och det underlättar även för användaren av API:et om denne 
slipper hantera rådata och istället kan göra enkla anrop för att hämta precis den data som behövs. 
Men det kan också i vissa fall vara negativt då de funktioner som finns i API:et kanske inte räcker 
för det utvecklaren vill göra.

6.2.2  Integration med redan existerande system

Den stora frågan är egentligen inte hur ett API ska utvecklas utan hur det ska kunna användas och 
integreras med den offentliga sektorns redan befintliga system. Detta är en mycket omfattande fråga 
och det finns inte någon universallösning som kommer att fungera överallt. Som tidigare nämnts 
och som påvisats i intervjuerna är en av de lösningar som bland annat diskuterats i Regeringens 
rundabordsamtal ett gemensamt system eller datalager dit olika verksamheter och institutioner på 
något sätt skulle kunna exportera sin data. På denna datasamling skulle man sedan kunna bygga ett 
passande API för att öppna upp data. Zappen, Harrison & Watson (2008) menar att den snabba 
utvecklingen av webben och tekniken runt den bidrar till både möjligheter och utmaningar för den 
digitala delen av offentliga sektorn. Vidare skriver de att vi står inför ett paradigmskifte där den 
offentliga sektorn måste börja möta de ökande kraven från användare som vill ha nya digitala 
tjänster. Men det är inte så lätt som Zappen, Harrison & Watson får det att låta. I en av intervjuerna 
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kommer problemet med högt säkerhetsklassade system som är djupt rotade i olika verksamheter på 
tal. Detta gör det mycket svårt att börja ändra på system i grunden för att kunna öppna upp data utan 
det skulle uppstå enorm förvirring bland de som använder systemen i sina dagliga rutiner. Det är 
antagligen en av anledningarna till att idén om ett gemensamt datalager, som ligger utanför eller 
ovanpå de befintliga systemen, kom till.

6.3  Reflektion över prototyp
Trots att fokus i denna uppsats ligger på API-delen av prototypen vill jag börja med att kort 
diskutera den första delen (den visuella kart-delen). Det är nämligen denna del av prototypen som i 
dagsläget kan vara aktuell för Karlshamns kommun att använda i skarpt läge och också den del som 
i huvudsak använts i kommande jämförelse med andra liknande tjänster. Kart-delen av prototypen 
(eller KarlshamnsKartan som den kallats under teststadiet) har fått mycket lovord från både 
kommunen i fråga, och från anställda på NetPort.Karlshamn, för dess allmänna funktionalitet och 
för dess potentiella effektiviserande av arbetsuppgifter på medborgarkontoret. Prototypen har både 
tillgängliggjort data som tidigare inte varit möjlig att komma åt och även visualiserat denna data 
och använt den i en tjänst där den blivit interaktiv och lätt att jobba med även för personer utan 
större tekniskt kunnande. Den ligger också till grund för API-delen av prototypen som använder 
många av de funktioner som finns tillgängliga i KarlshamnsKartan. Att det skulle utvecklas ett API 
till tjänsten stod klart redan innan kart-delen påbörjades då det skulle underlätta att använda 
felanmälan på andra plattformar, exempelvis mobila enheter.

API:et bygger som sagt på funktionerna som redan finns i KarlshamnsKartan och kan till exempel 
visa objekt som finns nära en angiven geografisk koordinat eller visa alla felanmälningar som gjorts 
i kommunen och returnera detta i valbart format. Men det öppnar även upp den råa data som 
exporterats ifrån GIS-databasen i Karlshamns kommun. Användaren av API:et kan exempelvis 
hämta en XML- eller JSON-lista över alla kommunens gatlyktor och papperskorgar med tillhörande 
koordinater och använda denna data för att skapa en egen tjänst. Detta API var från början tänkt att 
vara en så kallad ”best practices” för hur API:er i som öppnar upp offentlig data ska utvecklas och 
användas, men på grund av ekonomiska begränsningar (köp av fler domäner etc.) och i viss mån 
tidsbrist har inte alla krav kunnat uppfyllas. Under 5.1 API:er i den offentliga sektorn finns en lista 
på saker man ska tänka på när man skapar ett API för offentlig data. Mycket av det som står där 
finns med i prototypen, som till exempel loggning av trafik, API-nycklar, möjlighet att kunna välja 
format och en tydlig dokumentation. Den data som öppnas upp är också intressant för många och 
API:et blir därför också intressant och ”kul att leka med”. Däremot ligger det inte på en separat 
server eller domän för att trafiken inte ska påverka prestandan på andra webbplatser under samma 
domän. Säkerheten är inte heller något som lagts så mycket tid på under utvecklingen, men den 
säkerhet som finns inbyggd i PHP-ramverket CodeIgniter är fullt tillräcklig så länge ramverket 
uppdateras kontinuerligt.

I 5.4 Feedback på prototyp från enkäter redovisas den feedback som API:et fått, och som tidigare 
nämnts har flera av dessa synpunkter lett till uppdateringar. Bland annat har dokumentationen 
utökats och blivit tydligare samt att vissa exempel också har gjorts tydligare. Tyvärr har inget 
uppföljningstest hunnit göras för att bekräfta dessa uppdateringars effekt på prototypen, men sett 
utifrån feedbacken från det första testet har det blivit bättre. 

6.3.1  Problem

Ingen av delarna i prototypen lider egentligen av några problem i sig, utan det är snarare den data 
som prototypen bygger på som inte är helt verifierad. Listorna på gatubelysning, papperskorgar, 
hundlatriner och parkeringsautomater som exporterats från kommunens GIS-databas har några år på 
nacken och enligt Toomas Randsalu saknas det vissa objekt i listorna medan andra har flyttats eller 
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tagits bort helt. Ett annat problem som inte beror på prototypen men som ändå har stor betydelse för 
slutanvändaren är att satellitbilderna som används av Google Maps inte heller blivit uppdaterade på 
ett tag och i vissa fall saknas det hela bostadsområden som byggts på senare år.

I 6.3.2 Implementering i Karlshamns kommun diskuteras hur dessa problem och andra faktorer 
förhindrar att KarlshamnsKartan används i skarpt läge.

6.3.2  Implementering i Karlshamns kommun

Den 24 februari 2011 hölls ett möte med kommunen om den digitala felanmälan 
(KarlshamnsKartan). Där diskuterades fördelar och nackdelar med ett sådant system och vad som 
skulle behövas för att kunna använda det i skarpt läge. Några av de viktigaste punkterna som 
förhindrar att tjänsten används i kommunen är:

• Satellitbilderna från Google Maps är för gamla och hela bostadsområden saknas på dem. 
Detta gör det mycket svårare att göra felanmälningar utifrån en punkt på kartan då den inte 
alltid stämmer överens med verkligheten. 

• Det behövs ett lager på kartan som visar vad som är kommunens egendom och vad som inte 
är det. Felanmälningar ska inte kunna göras på objekt som inte tillhör kommunen. För om de 
gör det har kommunen i många fall skyldighet att meddela objektets egentliga ägare om 
felet. Detta kommer leda till extra jobb för kommunen istället för att underlätta.

• Hur hanterar man ”spam”? Det vill säga personer som gör falska felanmälningar, 
exempelvis med stötande åsikter i förklaringsfältet.

• Det måste också sättas i system hur exempelvis en gatlykta ska rapporteras som lagad igen. I 
dagsläget tar denna rapportering alldeles för lång tid för att det ska vara nån mening att man 
visar det i en webbaserad felanmälnings-tjänst.

Det finns inga direkta lösningar på dessa problem för tillfället men ytterligare möten och 
samarbeten med kommunen är föreslagna för att på sikt kunna implementera denna prototyp, eller 
en liknande, i Karlshamns kommun.

6.3.3  Jämförelse med liknande tjänster

Frågor skickades till liknande tjänster för att eventuellt hitta lösningar på ovanstående problem. 
”Spam”-problemet löste majoriteten genom att låta andra användare anmäla felanmälningar som är 
felaktiga eller innehåller olämpligt material. Ett annat sätt är att låta moderatorer ta bort opassande 
inlägg och söka på vissa nyckelord för att hitta dem. Detsamma gäller att anmäla ett objekt som 
lagat. Det är användarna som gör det själva om och när de känner för det. Angående problemet med 
utdaterade kartor så är det ett problem som flera liknande tjänster lider av då de också använder sig 
av Google Maps. Det tas helt enkelt inte nya satellitbilder tillräckligt ofta. FiksGataMi i Norge 
använder sig av OpenStreetMaps (en världskarta i wiki-format) istället och får på så sätt en 
uppdaterad bild av det aktuella området, men de förlitar sig fortfarande på Google Maps för att få ut 
gatunamn och liknande.

En del av problemet är att många av dessa liknande tjänster inte är kommunstyrda utan styrs av 
externa grupp som inte har samma krav på sig som exempelvis en kommun har. FixMyStreet drivs 
till exempel av välgörenhetsorganisationen mySociety, och de kan jobba på ett helt annat sätt mot 
allmänheten och sedan skicka resultaten vidare till kommunen när de blivit sammanställda. Visst 
hade man kunnat låta allmänheten vara ansvariga för att det inte görs felaktiga felanmälningar och 
för att rapportera objekt som lagade men man kommer ändå inte undan problemet med att 
kommunen inte ansvarar för allt inom kommungränserna och därför inte ska behöva lägga tid på 
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privatägda objekt. För att ordna detta behövs det en detaljerad digitaliserad karta som pekar ut exakt 
vad som tillhör kommunen och vad som inte gör det, och en sån finns inte att tillgå i dagsläget.

6.3.4  Vidareutveckling

En eventuell vidareutveckling av prototypen skulle kunna innefatta att man dels löser ovan nämnda 
problem för att kunna använda den skarpt men också implementerar extra funktionalitet såsom:

• Facebook-koppling för exempelvis autentisering, kommentarer och bilder. 

• En ”dela”-funktion för att visa på olika digitala sociala nätverk att man gjort en anmälan.

• En mobilanpassad version.

• En funktion för att hitta närmaste parkeringsautomat eller hundlatrin utifrån ens position.

Det finns givetvis fler saker man skulle göra för att den ska bli  mer användbar och roligare, men 
det viktigaste är i så fall att den faktiskt kan användas på riktigt först.

6.4  Metodreflektion 
Att till största del ha använt kvalitativa intervjuer som metod till denna uppsats har varit nödvändigt 
för att kunna samla in den data som behövdes för analys. Eftersom majoriteten av frågorna som 
ställts krävt ett visst tekniskt kunnande och/eller en särskild yrkesroll hade det varit svårt att få ihop 
ett tillräckligt stort antal personer för att kunna mäta svaren kvantitativt. Fördelen med att använda 
denna typen av frågor är att svaren ofta blir mycket mer uttömmande och intressanta än om man 
sänkt frågorna till en nivå så att vem som helst hade kunnat svara på dem. Att använda denna metod 
tillsammans med en omvärldsanalys har också varit nödvändigt på området eftersom det ständigt 
händer nya saker och fakta kan snabbt bli gammal och felaktig.

Problemen som finns med dessa kvalitativa intervjuer är dels det uppenbara att inte lika många 
personer deltagit i undersökningarna som vid en kvantitativ undersökning och att de därför inte kan 
användas för att skapa reliabla diagram eller procentuella fakta. Till det kommer också frågan om 
rätt personer intervjuats och om de personer som har intervjuats på något sätt påverkat varandras 
svar. Trots att undersökningen omfattar personer på olika geografiska platser, med olika jobb, i olika 
åldrar och med olika erfarenhet och bakgrund så kan det gemensamma intresseområdet ha styrt 
deras åsikter åt samma håll. I en av undersökningarna ingår också personer som tillfrågades av en 
ursprunglig intervjuperson, och då kan man anta att de åtminstone känner till varandras åsikter.

Gällande omvärldsanalysen kan den givetvis inte jämföras med vetenskapliga texter, men som sagt 
har det varit nödvändigt för att få en aktuell bild av läget på området. I största möjliga mån har det 
som kommit fram på denna omvärldsanalys stärkts med vetenskaplig fakta.

I 5. Resultat förekommer det ofta presentationer av svar och citat från intervjuer. I de fall där inte 
svar från alla tillfrågade är delgivna beror detta antingen på att två eller flera svar var så lika 
varandra att det räckte med att presentera ett av dem eller på att den tillfrågade inte lämnade någon 
kommentar på frågan som ansågs relevant för uppsatsen. 

6.5  Slutsats
Den offentliga sektorn kan med fördel använda API:er för att öppna upp sin data. Jämfört med att 
lägga ut data i råformat ger ett API bättre säkerhet och kontroll över vad användarna kan och får 
göra. Ett API ska utvecklas med den potentiella användaren i åtanke och det ska vara väl 
dokumenterat och visualiserat med tydliga exempel. Att erbjuda returnerad data i valbart format är 
förväntat och genom att använda sig av en API-nyckel kan all användning av API:et loggas och 
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anropsbegränsningar kan upprättas om det visar sig nödvändigt. I många fall kan man tjäna på att 
kombinera sitt API och sin data med andra API:er. Handlar det om geografisk data kan exempelvis 
Google Maps API användas för att visualisera den.

Enbart skapandet av ett API leder inte direkt till ökad öppenhet utan det krävs intressant och reliabel 
data i grunden. Offentlighetsprincipen tillsammans med PSI-direktivet har lett oss in på rätt väg för 
att öppna upp denna data men det krävs mer för att kunna kalla den offentliga sektorn helt öppen 
och tillgänglig sett till den nya teknikens krav och förväntningar.
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