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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats är en kvalitativ undersökning av tre svenska kommuners arbete 

med öppen data. Öppen data är ett begrepp vilket syftar på data som blivit digitalt 

tillgängligt för vem som helst att använda. Undersökningen är gjord enligt Växjö 

kommuns önskan om att ta reda på hur kommuner i Sverige rent konkret arbetat med 

detta område. Undersökning riktar sig även till alla som har ett intresse kring ämnet, då 

området är högst aktuellt i dagens samhälle då allt fler kommuner i Sverige börjar 

tillgängliggöra öppen data. Förespråkarna för ämnet ser en rad positiva effekter så som 

ökad insyn i organisationer och mervärde till medborgarna i form av nya tjänster och nya 

innovativa lösningar.  

 

Den tidigare forskningen kring öppen data har främst fokuserat dess effekter och då 

nästan helt uteslutande på vilka positiva effekter som kan uppstå. Forskningen går även 

rent allmänt in på en rad rekommendationer kring tillgängliggörandet av öppen data. 

Dock saknas det forskning kring hur svenska kommuner rent konkret har gått till väga för 

att tillgängliggöra information för allmänheten. 

 

Metodvalet är kvalitativa intervjuer genom telefon, följt av en kvalitativ analysmetod 

genom följande steg: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 

Som hjälp vid analys skapades interventionsteorier för varje intervjuad kommun. En 

interventionsteori är en grafisk illustration av en arbetsprocess, vilket användes för att på 

ett enhetligt, strukturerat och grafiskt sätt visualisera kommunernas arbete med öppen 

data. Vid analys och sammanfattning av kommunernas arbete framkom det att områdena 

resurser, hantering av hinder, aktiviteter, spridning och effekter var centrala moment i 

deras arbete. 

 

Resultatet presenteras genom en beskrivning av varje kommuns arbete med öppen data, 

samt en grafisk illustration i form av interventionsteorier. Efter presentationen av 

resultatet jämförs resultatet mot tidigare forskning kring området, avslutningsvis förs en 

resultat- och metoddiskussion. 

 

Slutsatsen blev att man bör starta upp ett öppen data-projekt i liten skala, samt att tidigt 

börja arbeta praktisk. Inga negativa effekter kommer upplevas, men projektet kommer 

behöva arbeta hårt för att öka dess spridning och användning. Öppen data kommer även 

generera i olika positiva effekter som exempelvis ökad insyn. Avslutningsvis presenteras 

en rad förslag till fortsatt forskning kring området. 
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Summary 

This Bachelor thesis is a qualitative study of three Swedish municipalities' efforts in their 

work with open data. The survey was conducted according to Växjö’s Municipality's 

desire to find out how the municipalities in Sweden worked with open data in a 

concretely process. This thesis will also addresses to everyone who has an interest in 

open data. The topic is highly topical in today's society as this phenomenon growing 

more and more, and municipalities in Sweden starting to work with the subject. 

Advocates of open data sees positive impact in increased transparency of organizations, 

added value for citizens in the form of new services and innovative solutions. 

 

The previous research of open data have focused on the effects and then almost 

exclusively on the positive impact it can bring. Research is also generally recorded on a 

series of recommendations regarding implementation of open data. However there is no 

research about how Swedish municipalities worked with the subject in a concrete way. 

 

The methodology is qualitative interviews by telephone followed by a qualitative analysis 

method by the steps: description, systematization and categorization as well as 

combination. To assist in the analysis we created intervention-theories for each 

interviewed municipality, this is done to show their work in a consistent, structured and 

graphically visualize way. In the analysis and summary we revealed that the five areas of 

resources, management of obstacles, activities, propagation and effects, where five key 

moments about their work with open data. 

 

The result is presented through a description of each municipality's work with open data 

and a graphic illustration in the form of intervention theories. This follows up with a 

discussion of the result in relation to the theory and a discussion of the method choice. 

 

The conclusion drawn was that an open data initiatives should start in small scale and 

early work in practical way. No adverse effects will occur but a difficulty to get increased 

spread and use of the data will be a challenge, but the open data will generate in various 

positive effects such as increased transparency. Finally a series of proposals for further 

research will be presented. 
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Förord 

Vi som arbetat fram den här uppsatsen har funnit arbetet både lärorikt och intressant. 

Öppen data är ett begrepp som vi före uppsatsen inte hade några större kunskaper i. Dock 

känner vi att både kunskap och intresse har ökat genom detta arbete. 

 

Ett stort tack ska riktas till Niclas Eberhagen för utmärkt handledning och hjälp genom 

hela arbetsgången. Vi vill även rikta ett stort tack till Birgitta Fagerström-Kareld för den 

tid och rådgivning hon bidragit med. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Jan Torsell och Peter Berglund som var våra 

uppdragsgivare på Växjö kommun för detta arbete. De har under hela arbetsprocessen 

visat stort stöd och engagemang. 

 

Johan Nilsson skall tackas stort för hans enorma arbete han lagt ner till att korrekturläsa 

och språkligt granska vår uppsats. Vilket han gjorde utan att ha en direkt personlig 

koppling till oss och vi är ytterst tacksamma för hans stöd och engagemang.   

            

Avslutningsvis vill vi tacka Sandra Johansson, Susanne Johnsson, Dan Eriksson och 

Martin Mattsson för deras stöd, engagemang och hjälp vid korrekturläsning. 
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1 Introduktion 

Vi kommer i detta inledande kapitel förklara varför denna uppsats görs och vad dess 

syfte är, vi kommer även förklara inom vilka ramar uppsatsen görs samt mot vilka den 

riktar sig till. 

 

1.1 Inledning 

Öppen data är information som är digitalt tillgängligt för vem som helst att använda och 

kan exempelvis vara att digitalt tillgängliggöra hur djupa alla sjöar i ett område är. Med 

att tillgängliggöra betyder att man låter vem som helst få använda sig av informationen, 

det är därför den benämns som öppen. Svenska kommuner har runt om i landet börjat 

arbeta med öppen data, då det kan medföra nya innovativa lösningar eller öka förtroendet 

genom insyn i deras verksamhet (Kolsjö & Sellevy, 2014). Ett område som Växjö 

kommun vill börja arbeta med eftersom de ser en möjlighet att utveckla sin verksamhet, 

de hoppas även att arbetet kommer leda till nya och fler jobb inom kommunen. Vilket i 

sin tur kan leda till att Växjö kommun blir en mer attraktiv arbetsplats för företag, därför 

tog de kontakt med Linneuniversitetet i Växjö för att erbjuda två studenter en chans att 

göra sitt examensarbete i detta ämne. Växjö kommun vill undersöka hur andra kommuner 

i Sverige arbetat med öppen data rent praktiskt samt undersöka om några positiva effekter 

upplevts.  

 

Att undersöka hur olika svenska kommuner arbetat med öppen data kommer generera 

deras olika erfarenheter kring ämnet, dessa erfarenheter skall tillsammans skapa kunskap. 

Erfarenheterna kan även vara intressant för alla som är intresserade eller berörs av öppen 

data. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Växjö kommun vill undersöka hur andra kommuner i Sverige konkret gick till väga när 

de tillgängliggjorde öppen data samt vilka effekter de då upplevde. 

 

Tidigare forskning kring ämnet fokuserar främst på effekter och råd till hur man bör gå 

till väga och förhålla sig till öppen data, men hur det konkret skall genomföras är något 

som fortfarande saknas. Forskningen fokuserar inte heller på hur arbeten inom området 

implementerats eller publicerats för att få spridning (Conradi & Choenni 2014, Krassen 

2013, Kolsjö & Sellevy 2014, Martin et al 2013, Lassinantti et al 2013, Davies 2013). 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning ska beskriva hur andra svenska kommuner arbetat för att göra öppen 

data tillgänglig, samt belysa effekterna som uppstå. Resultatet av denna undersökning 

kommer hjälpa Växjö kommun att avgöra om de skall start ett eget projekt inom området 

eller inte. 

 

Frågeställning 

1. Hur har kommuner i Sverige konkret gått tillväga för att tillgängliggöra öppen data?  

2. Vad blev effekterna av öppen data-initiativet? 

 

Ny kunskap 

Denna undersökning skall ge ny kunskap i form av att presentera samlade erfarenheter 

från olika svenska kommuners arbete med öppen data. Undersökningen kommer även att 

kunna styrka vissa teoretiska påståenden som tidigare forskning presenterat. 

 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 

Denna forskning lämpar sig främst till hur Växjö kommun kan gå vidare och börja arbeta 

med öppen data. Vi kommer enbart rikta in oss på fyra specifika kommuner och hur de 

konkret arbetat. Undersökningen kommer även avgränsas genom att bara undersöka 

kommuner och inga andra verksamheter. 

 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för undersökningen är Växjö kommun som kommer använda studien som ett 

underlag för fortsatt arbete inom öppen data. Undersökningen riktas även till andra 

verksamheter eller individer som har ett intresse för utveckling eller kunskap i ämnet. För 

forskarvärlden bidrar studien med nya erfarenheter och tankar kring fortsatt arbete med 

öppen data. Undersökningen kan även ge idéer till hur man kan fortsätta med vidare 

forskning inom ämnet.   
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2 Tidigare forskning 

Forskningen kring öppen data är främst riktad mot offentliga verksamheter och 

koncentrerade kring åren 2013 - 2015. Merparten av forskningen har gjorts i USA, men 

även rapporter ifrån Europa och Sverige finns representerade. Forskningen kretsar i 

stort kring effekterna av att tillgängliggöra öppen data. 

 

En artikel av Conradi & Choenni (2014) tar upp en rad olika faktorer som statliga 

institutioner bör ha i åtanke när de tillgängliggör öppen data. Varje institution har olika 

sorters data som de har möjlighet att göra tillgänglig. Denna data kategoriseras enligt sex 

faktorer (uppgift, användande, källa, förvaring, lämplighet och datatyp) som alla har 

betydelse för huruvida institutionen är lämpad att tillgängliggöra sin information 

offentligt eller inte. Artikeln avslutas med en diskussion om lärdomar som forskarna drog 

genom att analysera de olika institutionerna (Conradi & Choenni, 2014). 

 

Krassen (2013) har utvärderat den amerikanska staden Chicagos öppen data-satsning. 

Studien tar upp olika fördelar till offentliga institutioner, allmänheten och den privata 

sektorn. Forskaren tar även upp att öppen data är ett nytt fenomen och därför är det 

fortfarande osäkert om dessa positiva effekter kommer uppnås. Krassen (2013) går sedan 

igenom vilka effekter som satsningen har gett, samt avslutar med slutsatser kring vad 

man bör ha i åtanke när man genomför ett öppen data-projekt (Krassen, 2013). 

 

I en rapport utgiven av PWC utfärdad av Magnus Kolsjö och Joakim Sellevy (2014) 

utvärderas 39 öppen data-projekt i Sverige som fått finansiellt stöd ifrån Vinnova. PWC 

är en verksamhet som är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och 

affärsrådgivning (PWC, 2015), samt är Sveriges myndighet för innovation (Vinnova, 

2015). Rapporten går igenom vad öppen data är, dess kriterier och positiva effekter. 

Projekten utvärderas i rapporten utifrån enkätundersökningar och en rad råd kring 

implementationen ges (Kolsjö & Sellevy, 2014). 

 

Martin et al (2013) har genomfört en studie som identifierar faktorer som förhindrat 

statliga organisationer antingen från att genomföra en öppen data-strategi eller från att 

garantera dess hållbarhet. Studien handlar om att göra en analys kring erfarenheter inom 

området, försök till att identifiera hur hinder behandlas och hur risker hanteras (Martin et 

al, 2013). 

 

En studie av Lassinantti (2013) undersöker två svenska kommuner genom en 

korsfallstudie för att analysera om öppen data-initiativ kan bidra med ökad ekonomisk 

tillväxt, samarbetet mellan medborgare eller tillväxt i samhället. Studien undersöker även 

vilka olika utmaningar som dessa två kommun upplevt (Lassinantti, 2013).     
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Open Data Research är en verksamhet som enbart fokuserar på forskning kring öppen 

data och bidrar med ett flertal dokument i ämnet. Ett dokumenten erbjuder exempelvis en 

av definitioner, ett annat innehåller information om utveckling. Ett avslutande dokument 

sammanställer dessa dokuments olika element och presenterar ett ramverk som kan 

användas vid forskning av öppen data (Davies, 2013). 

 

I en annan studie av Davies (2013) granskas effekter av öppen data runt om i världen, 

samt vilka tillvägagångsätt som de flesta tillämpar. Studien visar på en rad analyser och 

verktyg som läsaren kan använda sig av för att undersöka de olika tillvägagångsätten. 

Davies (2013) diskuterar även kring hur man bäst genomför ett projekt kring ämnet samt 

eventuella som det skulle generera i. 

 

Den tidigare forskning vi har valt att använda oss av handlar om vilka effekter öppen data 

bidrar med, samt vilka barriärer som kan försvårar arbete inom området. Med denna 

studie vill vi belysa de faktorer man bör ta hänsyn till när man ska tillgängliggöra öppen 

data, både i större och mindre verksamheter. Med hjälp av insamlad data kan vi bryta ner 

och finna samband och likheter i vad andra kommuner upplevt i sina arbeten kring ämnet. 

Med hjälp teoretiska ramverk kan vi identifiera de gemensamma faktorer som man stött 

på under arbetet och slutligen dra generella slutsatser. 
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas områden som berör och ökar förståelsen kring öppen data-

begreppet. Teorier kring definition, hinder, effekter inom området kommer presenteras, 

avslutningsvis kommer utvärderingsmodellen interventionsteori att förklaras. 

 

3.1 Definition av begreppet öppen data 

Allt fler verksamheter och organisationer väljer att tillgängliggöra öppen data, vilket 

leder till att allt fler människor kommer i kontakt med ämnet. Det blir allt viktigare att det 

finns en tydlig och accepterad definition för vad öppen data-begreppet betyder, för att 

undvika risken att skapa förvirring både hos användare och producenter (Davies, 2013). 

 

Öppen data kan tillämpas på information från valfri källa och om valfritt ämne. Vem som 

helst kan släppa sina uppgifter under en öppen licens, vilket betyder att uppgifterna får 

användas fritt av allmänheten. Statliga och offentliga organ tillgängliggör vanligen 

offentlig information som kan relatera budgetar och kartor. Forskare kan exempelvis dela 

med sig av olika resultat och publikationer (Davies, 2013). 

 

3.2 Hinder för öppen data 

Nedan följer en rad hinder som kan försvåra tillgängliggörandet av öppen data. 

 

Kostnaden för öppen data 

Kostnaden för öppen data kalkyleras inte alltid, då själva informationen som skall göras 

tillgänglig oftast finns inom organisationen. Genomförande av öppen data-projekt brukar 

istället kosta resurser inom hårdvara, mjukvara och personal, något som inte alltid räknas 

med i budgeten (Martin et al, 2013).  

 

Standard  

Martin (2015) skriver att det saknas en enhetlig standard för att beskriva en uppsättning 

data (dataset), vilket kan skapa förvirring mellan två oberoende organisationer. Dataset är 

istället oftast formaterade, vilket mer handlar om lagring än om själva definitionen och 

kategorisering av informationen (Martin et al, 2013). 

 

3.3 Rekommendationer vid implementering av öppen data 

För att göra öppen data tillgänglig finns det en rad rekommendationer och råd som bör 

följas vid implementation. 

 

“Analysera vilken data som bör göras tillgänglig” 

Öppen data bör inte tillgängliggöras med motiveringen ”tillgängliggör all data”, utan man 

bör istället selektivt välja ut data som är lämpligast gällandes ekonomi, logistik och 

tillgänglighet (Conradi & Choenni, 2014).  
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“Första öppen data-mängden bör inte vara för stor“  

Öppen data bör inte initieras för storskaligt. Detta kan bli allt för ekonomiskt kostsamt 

gentemot de positiva effekter det kan medföra. Då olika offentliga intuitioner har olika 

sorters uppgifter leder detta till olika typer av data. Detta kan leda till svårigheter i att 

homogent tillgängliggöra dess data tillsammans (Conradi & Choenni, 2014).  

 

“Forum för bättre spridning av resultaten” 

Kolsjö & Sellevy (2014) skriver att öppen data behöver någon form av publicitet för att 

bättre nå ut till allmänheten och på så sätt öka antalet användare. Som åtgärder lyfts 

“hackatrons” (samling av programmerare som under en kort tid träffas för att komma på 

nya innovativa lösningar eller idéer), ”applikations”-tävlingar (en applikation är en digital 

tjänst eller program) eller konferenser fram, detta för att så många som möjligt ska 

uppmärksamma att öppen data finns och var de kan få tillgång till den (Kolsjö & Sellevy, 

2014). 

 

3.4 Positiva effekter av öppen data 

Anledningen till att verksamheter(främst offentliga) väljer att göra öppen data tillgänglig 

är för de eventuellt positiva effekter som kan uppnås (Kassen, 2013). Dessa positiva 

effekter är följande: 

 

Ökad insyn 

En organisation som offentligt delar med sig av sin information ökar på så sätt 

medborgarnas insyn, vilket genererar i ökat förtroende och tilltro (Kolsjö & Sellevy, 

2014). Detta är ett fenomen som även tas upp av Kassen (2013) och Davies (2013). 

 

Innovation 

Kolsjö & Sellevy (2014) belyser potentialen för öppen data att skapa nya tjänster eller 

produkter baserade på dess data, något som både företag och privatpersoner har möjlighet 

att utnyttja. Vidare kan detta leda till att konkurrenskraften kan öka i områden som 

tillgängliggör öppen data (Kolsjö & Sellevy, 2014), vilket även intygas av Kassen (2013) 

och Davies (2013). 

 

Värde för den egna verksamheten 

Verksamheter som har i uppgift att strukturera och distribuera information, får genom 

öppen data möjlighet att i samma process skapa mervärde till den egna verksamheten. 

Detta är möjligt genom att samla och tillgängliggöra data på ett enhetligt sätt, som vidare 

ger resurser för utvärderingar och analys av verksamheten (Kolsjö & Sellevy, 2014). 
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3.5 Negativa effekter av öppen data 

Öppen data är något som får ökad uppmärksamhet ju fler organisationer som använder 

det. Denna ökning sker eftersom organisationer ser en möjlighet till att skapa nya jobb 

eller öka medborgarnas förtroende genom större insyn (Kolsjö & Sellevy, 2014). De 

positiva effekterna är eventuellt många, dock lyser negativa effekter med sin frånvaro 

kring detta ämne. Eventuellt förklaras detta fenomen genom “publikationsbias”, vilket 

förklaras med att forskningsresultat av positiv natur har större chans att publiceras i en 

vetenskaplig artikel. Motsatsen hade varit om resultatet varit av negativ natur, vilket kan 

refereras till Sandberg och Faugert (2012) som skriver:  

 

“... tendens till att positiva effekter blir publicerade, medan publiceringen av studier - 

även stora sådana - med negativt utfall dröjer eller kanske till och med inte blir av 

(Gårdlund & Sjölin 2001, 5624).”  

 

Detta kan vara en förklaring till att det finns så få publicerade negativa effekter av öppen 

data. De negativa effekter som öppen data eventuellt kan medföra är följande: 

 

Minskad integritet 

En artikel från USA 2014 tar upp ett eventuellt scenario där man “enligt lag inte får ge ut 

vissa uppgifter som kan påvisa att en viss egendom tillhör en specifik individ”. Detta för 

att skydda integriteten hos sina medborgare samt dess personliga egendomar. Genom 

öppen data skulle det eventuellt gå att analysera fram vilken egendom som tillhör vilken 

medborgare. Om information kring medborgare och egendom tillgängliggörs genom 

öppen data separat, menar författarna att det eventuellt skulle kunna gå att räkna ut vilken 

egendom som tillhör vilken medborgare. Detta skulle leda till att lagen inte följs och att 

medborgarnas integritet skadas (Conradi & Choenni, 2014). 

 

Konflikt mellan insamlare och källa av data 

Det kan uppstå missförstånd mellan olika intressenter kring öppen data. Ett exempel kan 

vara om en institution själv samlar in data ifrån en tredje part, och sedan tillgängliggör 

det som öppen data. Om dessa informationskällor då inte visste om eller hade gett sitt 

godkännande till detta skulle missförstånd eventuellt kunna uppstå (Conradi & Choenni, 

2014). 
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3.6 Interventionsteori 

Interventionsteori är en utvärderingsmodell som har till syfte att strukturera och 

systematiskt modellera upp olika aktiviteter. Modellen påvisar förklaringar till varför 

vissa effekter uppstått. Logiken inom en åtgärd är av centralt intresse eftersom varje 

aktivitet i grunden har någon form av plan eller skiss för hur den är tänkt att fungera 

(Lindgren, 2012).   

 

Interventionsteori rekonstrueras vanligen genom att intervjua en insatt person kring det 

fenomen man önskar utvärdera. I intervjun identifieras en rad olika faktorer som används 

för rekonstruktion av den bakomliggande teorin. För att uppnå detta skall man tydliggöra 

den logiska kedjan av aktiviteter som slutligen leder till en rad effekter (Lindgren, 2012).   

 

Nedan på ”Figur 1” ser vi ett exempel ifrån Fagerström-Kareld (2015) på hur en 

interventionsteori kan se ut. Modellen visar hur ett antidrog-projekt skall minska antalet 

nya drogmissbrukare. Man ser hur allt börjar med att ett projekt startas, vilket följs av att 

kunskap kring narkotikans faror informeras ut. Nästföljande steg skall leda till förändrad 

attityd och beteende som leder till den slutgiltiga effekten av ett minskat antal 

nyrekryterade drogmissbrukare (Fagerström-Kareld, 2015). 

 

 
Figur 1 – Exempel på interventionsteori 

 

Sammanfattningsvis används en interventionsteori för att på ett grafiskt sätt visualisera en 

rad olika aktiviteter och deras effekter. Man visar den logiska kedjans process från början 

till slut, vilket avslutningsvis skall leda till en rad önskade effekter (Sandberg & Faugert 

2012).  

 

Interventionsteori kommer i denna uppsats användas för att grafiskt visualisera 

kommunernas arbete med öppen data. Deras arbete kommer generera i varsin 

interventionsteori-modell för att enhetligt kunna jämföra deras olika tillvägagångssätt. 

Det är dock viktigt att påpeka att interventionsmodellerna enbart är ett sätt att grafiskt 

visa kommunernas arbete.  
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4 Metod 

I detta kapitel förklaras och beskrivs hur denna undersökning i detalj genomfördes i form 

av vetenskaplig och metodologisk ansats, datainsamling och analysmetod. Detta görs för 

att skapa så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Genom detta kapitel skall ni som 

läsare få en klar bild av hur undersökningen genomfördes samt argument och 

förklaringar för de olika metodvalen. 

 

4.1 Vetenskaplig och metodologisk ansats 

Denna uppsats genomför det grundläggande arbetet att samla in information och data från 

olika källor. Den insamlade informationen skall sedan systematiseras och kategoriseras, 

vilket slutligen skall generera i kunskap. Dock skall man ha i åtanke att vissa 

förkunskaper om öppen data fanns innan detta projekt sedan tidigare. Vi hade även en 

klar bild om hur vi ville strukturera upp insamlad data genom interventionsteorier. Våra 

tidigare erfarenheter kring öppen data begreppet består av att vi läst ett fåtal artiklar om 

ämnet, samt att olika individer influerat oss mot att ha en positiv attityd för området. 

Vilket eventuellt kan påverka resultatet även om vi i största aktsamhet försöker vara så 

opartiska som möjligt.  

 

Man kan säga att denna studie arbetar utifrån en socialkonstruktivistisk världsbild som 

enligt Creswell (2014) betyder att man vill förstå individers sätt att arbeta på. Då varje 

individ har sin egen uppfattning om verkligheten leder detta till flera subjektiva 

synpunkter kring samma process eller fenomen. Men genom att dra generella slutsatser 

utifrån dessa subjektiva informationskällor kan man få fram en enhetlig bild. Vi utgår 

ifrån att olika individer kommer innehålla subjektiv information, då de har olika positiva 

eller negativa erfarenheter kring öppen data. Men vi hoppas med detta i åtanke kunna 

skapa en enhetlig bild genom att sätta dessa erfarenheter i samma kontext och samband 

(Creswell 2014).   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi vill skapa empiriskt data genom insamling ifrån 

olika unika och oberoende källor. Dessa erfarenheter sammanställs och jämförs genom ett 

grafiskt ramverk, för att slutligen jämföras mot de teorier som tidigare forskning pekat 

på. Denna process genomförs med förförståelse kring begreppet öppen data genom 

tidigare erfarenheter och uppfattningar. Något som dock tas i beaktning och 

förhoppningsvis inte påverkar resultatet. 

 

Kvalitativ undersökning 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom vår problemformulering är av 

utforskade natur. Det är då fördelaktigt att välja en metod som kommer att generera i 

beskrivande och utforskade svar. Vi är intresserade av individers erfarenheter och 

kunskaper vilket gör att en kvalitativ undersökning bättre än en kvantitativ. En kvalitativ 
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undersökning “samlar in data i form av ord” (Jacobsen, 2002, s. 48). Detta anser vi 

kommer skapa mer förståelse kring vår frågeställning än om vi valt en kvantitativ 

undersökning som enligt Jacobsen “samlar in information som omkodas” (Jacobsen, 

2002, s. 48). Då vi inte vet på förhand vilka erfarenheter, processer eller tillvägagångssätt 

som kommuner i Sverige använd sig av så anser vi att valet av kvalitativ undersökning 

lämpar sig bäst.  

 

4.2 Datainsamling 

Vi har valt att genomföra intervjuer för att samla in empiri vilket kommer att generera 

data i form av ord, denna metod är fördelaktigt när man vill fånga förståelse hos 

människor. Då undersökningen är kvalitativ är det viktigt att man använder ett medel som 

är öppet och enkelt anpassar sig efter hur intervjun utvecklar sig. Jacobsen anser att 

intervju lämpar sig bra ”när relativt få enheter undersöks” och ”när vi är intresserade av 

vad den enskilde individen säger”. Detta är två argument som precis genomsyrar vad vi 

vill få ut av intervjuerna enligt vald undersökningsmetod (Jacobsen, 2002).  

  

Intervjuteknik 

Telefonintervju valdes som verktyg för att genomföra datainsamlingen. Största 

anledningen till detta var den utspridda geografiska placeringen av informanterna, som 

alla befann sig på olika platser i Sverige.  

 

4.2.1 Urval 

Populationen i undersökningen bestod enbart av svenska kommuner. Vi valde ut fem 

kommuner som vi ville intervjua för vår undersökning. Anledningen till att dessa fem 

specifika kommuner valdes ut grundar sig utifrån en artikel som PWC (Kolsjö & Sellevy, 

2014) genomfört där kommuner med högst aktivitet med öppen data fastställs. Vi valde 

att inte fokusera på fler än fem kommuner p.g.a. tidsfaktorn. Valet av kommuner 

diskuterades även med ansvariga vid Växjö kommun för att säkerställa att det var möjligt 

att genomföra undersökningen mot dessa kommuner. Under studien fick vi reda på att 

Skellefteås representant var sjukskriven och därför inte kunde medverka, istället 

representerades de av Umeås representant. Stockholm kommun fanns även med i urvalet 

men kunde tyvärr inte genomföra en intervju p.g.a. av tidsbrist. Vi försökte in i det sista 

få med Stockholm i vår undersökning men de fann aldrig någon tid att delta. Tyvärr fanns 

det heller inte tid ifrån vår sida att identifiera och intervjua en ny kommun vid den 

tidpunkt vi fick ett slutgiltigt nej från Stockholm.  

 

Följande kommuner medverkade i studien: 

● Umeå & Skellefteå 

● Helsingborg 

● Örebro  
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4.2.2 Utformning av intervjufrågor 

Under varje fråga har vi en kort motivering till valet och tankarna kring varför vi ställer 

just den frågan. Fråga 1 och 2 är ställda för att besvara ”Frågeställning 1” och frågorna 3-

5 är ställda för att besvara ”Frågeställning 2”. Under “Fråga 2” finns stödord som 

kommer att användas för att få ett så komplett svar som möjligt. Frågorna till intervjun är 

följande: 

 

Fråga 1. “Beskriv hur ni arbetar med öppen data?” 

Frågan ställs för att få en övergripande och inledande syn på kommunens arbete med 

öppen data. Den första frågan ska enligt Jacobsen vara övergripande för att det “inte är 

särskilt klokt att inleda med ett samtal med komplexa och invecklade frågor som kräver 

för mycket av uppgiftslämnaren” (Jacobsen, 2002, s. 169).  

 

Fråga 2. “Hur gick ni konkret tillväga med ert arbete för öppen data. Kan ni stegvis 

beskriva hela processen från början till slut?” 

Denna fråga är vår huvudfråga där vi vill veta hur kommunerna konkret gick till väga för 

att tillgängliggöra öppen data. Under finns stödord till oss intervjuare för att eventuellt 

komma med följdfrågor så att svaren blir så kompletta som möjligt. Syftet är att skapa en 

klarbild över hur deras arbete startade och hur de sedan fortsatte sitt arbete. 

- Steg för steg 

Stegvis information om deras arbete är att föredra då det visar på viktiga delar och 

delmoment. 

- Resurser 

Syftet med frågan är att undersöka vilka resurser som arbetet med öppen data 

krävde. Intressant skulle även vara om informanten uppfattade arbetet som 

kostsamt eller ekonomiskt enkelt att genomföra. I teorin tar även Martin et al 

(2013) upp kostnad som ett eventuellt dolt hinder. 

- Data 

För att undersöka vilken typ av data som kommunen har tillgängliggjort och 

eventuellt förstå varför man valt att tillgängliggöra denna typ av data. 

 

Fråga 3. “Hur gick ni tillväga gör att sprida och publicera er öppen data?”  

Denna fråga är intressant då det i teorin tas upp att spridning av öppen data kan var en 

svårighet (Kolsjö & Sellevy, 2014). Frågan kommer undersöker om informanten vet om 

detta problem och om de har vidtagit några åtgärder för att öka spridningen. 

 

Fråga 4. “Hur har ni gjort för att uppmana till användning av er öppen data?” 

Frågan är ställd för att undersöka hur informanten har gjort för att öka användningen av 

deras arbete, teorin tar upp exempel som ”hackatrons” och olika tävlingar (Kolsjö & 

Sellevy, 2014).  
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Fråga 5. “Vilka effekter har den öppen data gett er kommun?” 

Växjö kommun vill uttryckligen veta vilka positiva effekter öppen data kan medföra 

något som även teorin tar upp i en rad olika sammanhang (Kolsjö & Sellevy, 2014), 

(Davies, 2013), (Kassen, 2013), (Conradi & Choenni, 2014). Men vi är även intresserade 

av att undersöka om någon kommun uppmärksammat några negativa effekter. 

 

Fråga 6. “Vilka råd kan ni ge till kommuner som vill starta upp öppen data-projekt?” 

En avslutande fråga för att ge informanten några tankar om vad den ser som extra viktigt 

att tänka på vid arbetet med öppen data. 

 

4.3 Analys  

Vid analys av insamlat datamaterialet kommer vi utgå ifrån den process som Jacobsen 

(2002) beskriver i tre steg: beskrivning, systematisering och kategorisering samt 

kombination.   

 

1. Beskrivning - I det första steget enligt Jacobsen (2002) ska man “Få en så 

grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av våra data. Situationer, 

intervjuer och samtal ska registreras så noggrant som det går. Dessa brukar kallas 

tjocka beskrivningar, rika på detaljer, analyser och variationer” (Jacobsen, 2002. 

s. 216). Det vi gjorde var att spela in varje intervju därefter transkriberade vi varje 

intervju så detaljrikt som vi ansåg var nödvändigt. Vi förde även anteckningar 

under intervjuerna som extra stöd vid datainsamlingen. 

 

2. Systematisering och kategorisering - Nästa steg är att “systematisera (och 

reducera) den oöverskådliga informationen som alltid föreligger före en analys. I 

alla analysprocessers faser genomförs en sållning och förenkling av 

informationen” (Jacobsen, 2002. s. 216). Detta för att kunna skapa en överblick 

och genom det kunna förmedla vad vi funnit (Jacobsen, 2002). Vi valde att 

markera ut stycken vi fann relevanta för att skapa en bild av informanternas 

berättelse kring deras arbete med öppen data. Därefter identifierades fem områden 

som var gemensamt för alla tre informanter. Dessa områden låg till grund för 

skapandet av interventionsteorierna, som användes för att systematiskt och 

grafiskt beskriva varje tillvägagångsätt. Användandet av modeller för att visuellt 

beskriva ett fenomen för att öka förståelsen är något som Jacobsen anser som 

fördelaktigt och bör användas (Jacobsen, 2002). 

 

3. Kombination - Det sista steget i analys processen är ”att leta efter meningar, 

orsaker, försöka generalisera eller bringa viss ordning i data (Jacobsen, 2002. s. 

217). För att kunna ”få fram de mer dolda eller kanske mest intressanta 

förhållandena” (Jacobsen, 2002. s. 217). I denna avslutande fas jämförde vi 

insamlad data mot varandra samt mot olika teoretiska påståenden.  
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Dessa tre steg behöver inte bestämt följa varandra d.v.s. man behöver inte först 

samla alla tilltänka informanters information för att kunna gå vidare, utan man 

kan genomföra hela analysprocessen iterativ. Exempelvis kan man genom första 

informantens information skapa kunskaper till nästkommande informant och på så 

vis utveckla varje hur varje steg genomförs (Jacobsen, 2002).        

 

4.4  Tillförlitlighet 

I det här kapitlet förklarar vi hur studien har uppnått tillförlitlighet genom validitet och 

reliabilitet. Vi beskriver kort vilka faktorer som har påverkat vårt arbete på ett både 

positivt och negativt sätt.  

 

4.4.1 Validitet 

Validitet avser man att mäta det man faktiskt önskar att mäta. Samtidigt är det viktigt att 

det som mäts uppfattas som relevant och att valt urval också kan gälla för andra 

(Jacobsen, 2002). 

 

Intern validitet handlar om att valda informationskällor genererar trovärdig information 

(Jacobsen 2002). För att uppnå så hög intern validitet som möjligt har vi valt att intervjua 

personer som inom sin kommun är ansvariga för deras öppen data-arbete. Som tidigare 

nämnt har dessa informanter identifierats med hjälp av IT-ansvariga på Växjö kommun.  

 

Externa validiteten handlar om att resultatet skall vara representativt för hela 

populationen (Jacobsen 2002). Denna studies externa validitet är tyvärr låg då vi endast 

intervjuat tre kommuner där hela populationen består av alla Sveriges kommuner.  

 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder att resultat ska gå att lita på, det vill säga informationen från 

undersökningen ska vara trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen, 2002).  

 

Intervjuerna genomfördes fysiskt på Växjö kommun i ett av deras konferensrum. I 

rummet hade vi tillgång till en konferenstelefon för att vi båda samtidigt skulle kunna 

kommunicera med informanterna. Konferenstelefonen bidrog till att vi fick god kvalité på 

det inspelade materialet och en tillförlitlig transkribering. Varje informant godkände vår 

förfrågan om att spela in intervjun med dem, en fråga som alltid ställdes innan 

inspelningen av intervjun började (Jacobsen, 2002). 

 

Vi anser att valet av telefonintervjuer bidragit till en hög svarsfrekvens och att 

informanterna flexibelt kunnat välja tid och datum, detta för att inte sätta informanterna i 

en tidsmässigt ogynnsam situation (Jacobsen, 2002).  
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Frågorna som utformats använde vi som en röd tråd under intervjun. Ibland ställdes 

följdfrågor som kändes relevanta för att få en större förståelse kring vissa svar. Inför varje 

ny intervju tog vi även med oss ny kunskap och information baserat på den föregående 

intervjun. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) framhåller vikten av att informanterna är fullt införstådda i vad studiens 

syfte är, samt vad deras roll i studien är och att vi får deras fulla samtycke. För att följa 

dessa krav gav vi i samband med varje intervju information kring studiens syfte och mål. 

Vi informerade även om vad det skulle innebära att delta samt att deltagandet är helt 

frivilligt (Jacobsen, 2002). 

 

Vidare har ljudinspelningar och transkriberingar förvarats på ett säkert sätt för att 

förhindra obehörig åtkomst. Informanterna har även fått tillgång till sammanställningen 

av deras intervju för att säkerställa att de blivit korrekt återgivna (Jacobsen, 2002). 
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5 Resultat och analys 
Resultatet och analysen kommer i detta kapitel att presenteras tillsammans då vårt val av 

datainsamlingsmetod gör det svårt att helt strikt skilja på resultat och analys. 

 

Vi kommer börja med att presentera en sammanfattning för varje kommuns arbete med 

öppen data. Sammanfattningarna är vår tolkade bild av informanternas information om 

hur deras kommun arbetar med ämnet. Vi kommer därefter presentera en mall för 

interventionsteorierna där pekar vi på fem områden som genomsyrar alla kommuners 

arbete. Denna mall ligger även till grund för varje kommuns interventionsteori. 

Avslutningsvis kommer en jämförande analys mellan de tre kommunernas arbete 

presenteras. 

 

5.1 Intervju resultat 

Presentationen av varje kommun är i samma följd som intervjuernas genomförande. 

Dessa sammanställningar är ett resultat av vår analysmetod och skall inte ses som ren 

empiriskdata. Transkriberingsmaterialet samt dokument som innehåller vår 

”systematisering och kodning” finns att tillgå vid förfrågan. Vi har valt att inte presentera 

dessa dokument i den här rapporten på grund av sidmängd. 

 

5.1.1 Umeå/Skellefteå 

Umeå kommun startade sitt arbete genom att se över hur tidigare arbeten med öppen data 

genomförts. Målet var sedan att få ett primitivt system att fungera samt att publicera en 

liten mängd data för att se så det fungerade. Som samlad programvara för sitt öppen data-

projekt användes CKAN (ett datahanteringssystem som tillhandahåller verktyg för att 

publicera, dela, hitta och använda data) med argumenten att det används globalt och i stor 

utsträckning. 

 

I ett tidigt skede ansökte och beviljades man ett bidrag från Vinnova på 400 000 kr för att 

bygga upp en teknisk driftmiljö, samt publicering av öppen data. Utöver detta bidrag 

användes även 400 000 kr från egen budgetering. 

 

För att nå ut med information om Umeås öppen data-projekt använde man sig bland annat 

av sociala medier till exempel Twitter (vilket är en social nätverkstjänst och mikroblogg 

där man skriver korta meddelanden som kallas tweets) för att sprida nyheter och 

uppdateringar. Det finns även en specifik hemsida (Opennorth, 2015) där syftet är ökad 

återanvändning, möjligheter att nå källkodsfiler (filer som visar exakt hur en mjukvara är 

programmerad) finns via sajten GitHub (en tjänst som ger stöd åt versionshantering och 

utveckling av mjukvara). Vidare deltar man även på konferenser och seminarier för att 

skapa ett större kontaktnät. 
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Ett stort hinder som Umeå upptäckte var att kommunen inte är tillräckligt stor för att 

kunna göra detta tillräckligt attraktivt. Detta leder till att företag och privat personer anser 

det svårt att göra vinstaffärer med öppen data baserad på bara en kommuns data.  

 

Vidare belyser de problemet om att man inte kan mäta användandet av data, vilket gör det 

svårt att se vilken data man publicerar som är populärast. Umeå kommun ser även ett 

problem i att nå ut till den “vanliga användaren” som inte har så stor kunskap kring öppen 

data. Informationen når därför oftast bara till personer som redan har ett intresse eller 

kunskap kring ämnet. Ett annat bekymmer som tas upp är en oro kring öppen data som 

vissa människor känner. Denna oro grundar sig i att vissa individer eventuellt kan 

använda öppen data för att skada andra, något man bör ha i åtanke vid hantering av stora 

mängder information. Detta kan vara ett problem om man inte vet vad all data man 

hanterar innehåller. 

 

Med öppen data har Umeå kommun gjort det möjligt att få en lista över alla idrotts- och 

fritidsanläggningar, en förfrågan som öppet kom ifrån Riksidrottsförbundet. Man har 

även skapat en tjänst som gör det möjligt att kontrollera luftkvalitén inom kommunen. En 

faktor kring öppen data är att EU kräver att man uppnår vissa mål kring området för att 

kunna söka vissa projekt. I Umeås fall handlade det om att bli Europas miljö-stad och då 

kräver EU ett visst bruk av öppen data för att vara med i den diskussionen. 

 

Umeå kommun ser även en rad potentiella möjligheter med öppen data, bland annat 

tjänster som kan gynna medborgare i kommunen inom områden som parkering och 

sophantering. Vidare ser man även möjligheter att låta medborgare och företag få en 

chans till att skapa mervärde åt sina produkter eller skapa helt nya baserat på ny data som 

tillgängliggjorts. 

 

Umeå och Skellefteå har ett tätt samarbete och har arbetat kring samma principer i arbetet 

med öppen data. Umeå är den kommun som kommit längst i sitt arbete men har ett tätt 

samarbete med Skellefteå som vill arbete sig mot samma nivåer av öppen data. 

 

5.1.2 Helsingborg 

Helsingborgs kommun startade upp sitt projekt genom att identifiera vilken information 

de ansågs vara lättast att tillgängliggöra som öppen data. De identifierade vilka datakällor 

som var lättillgängliga för att snabbt och enkelt kunna börja tillgängliggöra data. Detta 

gjordes för att kunna starta en dialog på både extern och intern nivå, för att kunna 

identifiera behov av vissa datakällor. Helsingborgs kommun identifierade även redan 

digitalt publicerad data om sin kommun på andra platser som de nu kunde återanvända. 

Denna arbetsprocess att försöka identifiera och publicera lättillgänglig och 

behovsinriktad data används än idag som strategi. 
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De resurser som Helsingborgs kommun behövde för att börja arbeta med öppen data var 

en dedikerad tjänst på 20 %, samt modet att våga. Vilket var något som de framhöll som 

en väldigt viktigt faktor. Kommunen vände sig även mot Vinnova tillsammans med andra 

kommuner för att få ekonomiskt stöd. En viktig resurs enligt Helsingborgs kommun var 

tiden från förvaltarna som ansvarade och hade tillgång till data som skulle publiceras. De 

framlyfte att deras tidsåtgång var stor och att detta är något som bör räknas som en viktig 

resurs. Helsingborg använde sig inte av någon speciell öppen data-portal likt CKAN, utan 

publicerade istället all öppen data på sina redan befintliga sajter. Vilket gjordes för att 

hålla processen så billig och simpel som möjligt. 

 

Helsingborg framhöll att det största problemet med deras satsning var att användandet av 

deras öppen data var låg. Deras arbete för att öka användningen bestod i att försöka 

kommunicera så mycket som möjligt med så många som möjligt. Detta gjordes genom 

deras egna interna nätverk av kontakter, olika Communitys (sociala nätverkstjänster, 

nätgemenskaper eller nätmötesplatser) samt försöka prata med alla som man kom i 

kontakt med. 

 

Utöver problemet med att uppmana till användning av deras öppen data hade 

Helsingborgs kommun även identifierat några andra hinder. De fann det svårt att nå ut till 

personer som inte har programmerarbakgrund, då de ser öppen data som något 

komplicerat och tekniskt svårt att förstå. Detta gör det även svårt att förklara och sprida 

kunskapen om ämnet till dessa personer. Helsingborg ansåg även att hypen (överdrivet 

optimistisk förväntan) kring öppen data inte motsvaras av de som ska använda den. En 

ytterligare svårighet som identifierats är att små kommuner själva har för lite data för att 

locka och uppmana till användning. Deras datamängd och informationen blir för 

småskalig då den bara berör en mindre skara människor, de menar istället att större 

kommuner eller nationell data är mer användbar. 

 

Helsingborgs kommun har ej identifierat eller uppfattat några negativa effekter av deras 

öppen data-projekt, däremot har det framkommit en rad positiva effekter och användning. 

Exempelvis kan Helsingborgs kommun nu effektivt distribuera komplex data vilket 

exempelvis kan vara händelse-data och rapporter ifrån polis, brandkår eller väktare. Ett 

annat exempel är att Helsingborgs lokalpress använder öppen data för att analysera och 

granska kommunens uppdrag. Vidare anser sig Helsingborg kommun att de kan 

effektivisera vissa arbetsprocesser samt bli mer kostnadseffektiva inom vissa områden.  

 

Den interna användningen av öppen data är något som Helsingborg kommun framhöll 

som den enskilt viktigaste nyttan av öppen data. Detta är ett område som de anser att 

andra kommuner som skall starta upp egna projekt inom ämnet bör fokusera på. Alltså att 

publicera och identifiera öppen data som kommunen internt kan och kommer kunna 

använda sig av. 
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5.1.3 Örebro 

Örebro kommun startade igång sitt öppen data-projekt genom att det fanns ett internt 

intresse kring ämnet. Det började med att man testade sig fram genom att tillgängliggöra 

relativt lättillgänglig data för att samla in mer kunskap och erfarenheter. En viktig faktor 

som togs upp var att hålla projektet litet och enkelt i början och att inte starta upp allt för 

dyrt eller tidskrävande. Man undersökte även hur andra gjort för att starta upp öppen 

data-projekt. 

 

Örebro började tidigt samarbeta med andra svenska kommuner och sökte tillsammans 

med dem bidrag ifrån Vinnova. En specifik intern budget på 20 000 kr gavs ut för att 

skapa ett API till en kart-tjänst. Man utsåg även tidigt en huvudansvarig för deras projekt 

och vidare utökades personal styrkan allt eftersom projektet fortsatte växa. Eftersom data 

hämtades ifrån flera olika system hade en ensam person inte tillräcklig med tid och 

kunskap för att styra allt själv.  

 

Deras öppen data-projekt utvecklades genom att dela in organisationen i fem olika delar, 

där varje del skulle skapa fem nya datakällor. Syftet med detta var att avdramatisera det 

här med öppen data och att ge folk en inblick i vad det har för påverkan och att samtidigt 

få bort den oro som fanns kring ämnet.  

 

För att nå ut till medborgare och företag har Örebro bland annat haft årliga tävlingar, där 

man låter personer tävla om att utveckla en tjänst baserad på öppen data. Där är målet att 

låta medborgare skapa nya tjänster genom nytänkande lösningar och idéer. 

 

För att ytterligare öka intresset och aktiviteten kring ämnet har man i kommunens olika 

verksamhetsplaner räknat in öppen data. Detta för att underlätta utvecklingen och öka 

dess spridning inom kommunen. Man planerar även att tillgängliggöra kart-tjänsten som 

man utvecklat som öppen källkod för att låta andra medverka i utvecklingen. Kart-

tjänsten har även fått utmärkelser och idag läggs större resurser för vidareutveckla den. 

För att öka spridningen av deras öppen data går det bland annat följa deras arbete på 

sajten opengov.se och på deras Facebooksida, kommunen deltar även i en rad seminarier 

som diskuterar kring ämnet.  

 

Örebro kommun nämner att de inte märkt av några negativa effekter utan mer hinder som 

påverkat deras öppen data-projektet. Ett hinder är bland annat att folk är omedvetna om 

vad öppen data står för och dess innebörd. En annan faktor som påverkar är att det finns 

för lite data att jobba med, vilket leder till en minskad användning. Internt har vissa en 

bild om att det är kostsamt och komplicerat att arbeta med öppen data. Oro finns även om 

att tillgängliggöra data för allmänheten kan det leda till en katastrof, då det finns mängder 

av data som innehåller känslig information. Örebro kommun har dock märkt att öppen 
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data lett till ökat förtroende och en förbättrad attityd mot kommunen. Medborgare har nu 

en större insyn genom att data och information tillgängliggörs offentligt, vilket ses som 

en stor fördel och möjlighet för kommunen att utvecklas. En annan positiv effekt är att 

lokalpressen nu lättare kan undersöka och granska kommunens arbete, samt att de kan 

identifiera negativa eller positiva saker om kommunen som de själva kanske inte hade 

kunskaper om.  

  

5.2 Interventionsteorier 

Alla tre kommuner som vi intervjuade hade fem gemensamma ämnen som de berörde vid 

berättandet av sitt arbete med öppen data. Det var vilka resurser de använde för att starta 

upp projektet, vilka hinder och problem de identifierade, vilka aktiviteter de genomförde 

för att skapa öppen data, hur de arbetade för att sprida och öka användningen samt 

avslutningsvis vilka effekter deras arbete genererat i. 

 

Vi skapade en interventionsteorimall att utgå ifrån för att grafisk, enhetligt och 

systematiskt visualisera kommunernas arbete, vilken “Figur 2 - Interventionsteorimall” 

nedan illustrerar. Mallen ger en övergripande syn på de olika delarna som kommunerna 

arbetade med. 

 

Genom sammanställningen av varje kommuns arbete med öppen data skapade vi en 

interventionsteori för varje kommun med utgångspunkter i form av ” Figur 2 - 

Interventionsteorimall”. Varje interventionsteori skapades genom att vi sammanställde 

vilka aktiviteter varje kommun genomfört kring varje område och stegvis illustrerade upp 

deras arbete. 

 

- Umeås interventionsteori illustreras på “Bilaga 1 - Interventionsteori Umeå”. 

- Helsingborgs interventionsteori illustreras på “Bilaga 2 - Interventionsteori 

Helsingborg”.  

- Örebros interventionsteori illustreras på “Bilaga 3 - Interventionsteori Örebro”.  
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5.3 Jämförande analys 

Vi har valt att analysera kommunernas arbete i förhållande till varandra genom de fem 

övergripande områden som identifierats och illustrerats på “Figur 2 

Interventionsteorimall”. 

 

5.3.1 Resurser 

Gemensamt för alla tre kommuner var att de på olika sätt tagit ekonomisk hjälp av 

Vinnova. Helsingborg och Örebro kommun sökte bidrag tillsammans med andra 

kommuner medan Umeå individuellt sökte individuellt. 

 

En annan gemensam resurs för de olika kommunerna var att både Helsingborg och 

Örebro valt att publicera deras öppen data på en teknisk miljö som redan fanns inom 

organisationen, medans Umeå kommun valde att skapa en egen dedikeradplattform 

genom CKAN.  

 

Alla informanter var överens om att det varken skulle vara särskilt ekonomiskt eller 

tidsmässigt kostsamt att starta upp ett öppen data-initiativ i en ny kommun.  

 

5.3.2 Hantering av hinder 

En faktor som både Umeå och Örebro tog upp som försvårar arbetet med öppen data är 

att det finns en oro från allmänheten om att öppen data kan medföra en rad negativa 

effekter. Ingen av de tre kommunernas informanter har dock märkt av detta, men denna 

negativa attityd kan dock försvåra arbetet. Både Örebro och Helsingborg menade att det 

var viktigt att tidigt presentera öppen data för att bevisa att inga negativa effekter kommer 

att uppstå och på så sätt avdramatisera den oron som finns. 

 

En aspekt som Helsingborg och Umeå tog upp var att de ansåg att en enskild kommun 

genererade för lite data för att det ska vara användbart. De menade att öppen data blir mer 

användbart ju mer data man har, vilket öppnar upp för att samarbeten mellan kommuner 

för att uppnå större datamängder. 

 

Örebro och Helsingborg tyckte det var svårt att förklara för personer utan teknisk 

bakgrund vad öppen data betyder. De uttryckte det som “vanliga människor får svårt att 

förstå vad öppen data är”, vilket leder till att användandet av öppen data skalas ner till 

dem som verkligen är insatta i ämnet. Detta i sin tur gör att en stor del av befolkningen 

inte förstår eller se dess möjligheter.  
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5.3.3 Aktiviteter 

Umeå och Helsingborg började sitt arbete genom att identifiera lättillgänglig data, för att 

sedan snabbt börja arbeta praktiskt, då de ansåg att praktiskt arbete främjar och 

underlättar deras fortsatta arbete. Örebro hade en mer projektinriktad arbetsgång, där de 

istället började sitt arbete med en rad små projekt som stegvis blev allt större. 

 

Örebro jobbade uttryckligen mer decentraliserat och uppdelat inom sin organisation än 

vad Umeå och Helsingborg gjorde. De ställde uttryckliga krav på att producerande öppen 

data inom olika områden i sin organisation. Umeå och Helsingborg väntade istället mer 

passivt på att information som enkelt kunde omvandlas till öppen data kunde 

identifierades. Alternativt att externa eller interna behov identifierades och då samtidigt 

kunde omvandla det till öppen data.  

 

En gemensam attityd och arbetsprocess med hos alla tre kommunerna var att låta arbetet 

ske långsamt och att inte starta igång allt för stora projekt. Utan att istället låta 

datakällorna sakta men säkert växa fram i sin egen takt.   

 

5.3.4 Spridning 

Alla tre kommuner lyfte fram problemet med att deras öppen data användes för lite och 

att de aktivt behövde arbetade för att öka dess användning och spridning. Umeå och 

Helsingborg försökte öka spridningen av deras arbete genom olika 

kommunikationskanaler och medier. Örebro försökte istället med att sprida deras öppen 

data på nationell nivå och samtidigt ingå i en rad nationella samarbeten. De anordnade 

även tävlingar och skrev in ämnet som punkter i olika verksamhetsbeskrivningar inom 

organisationen.  

 

Ingen av dessa tre kommuner har dock uttryckligen någon bra lösning på detta problem 

utan söker fortfarande efter mer effektiva sätt för att öka användandet och spridningen. 

 

5.3.5 Effekter  

Gemensamt för alla tre kommuner var att deras öppen data genererat en rad olika tjänster, 

samt att ingen av dem märkt av några negativa effekter av deras arbete. 

 

Örebro såg öppen data som ett steg i deras verksamhetsutveckling, en möjlighet som även 

Helsingborg såg då de på sikt tror att denna satsning ska generera i intern nytta genom 

kostnad och tids- effektivisering. Även Umeå såg denna interna nytta i att deras 

verksamhet nu blivit mer transparent, vilket i sin tur gett ett ökat förtroende hos 

medborgarna. Ökad transparens och insyn i verksamheten är även något som Örebro tar 

upp och ser som en positiv effekt.  
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Helsingborg och Örebro lyfte fram att lokalmedia använde öppen data för att granska och 

analysera deras verksamhet. Vilket dels genererar i reklam men även kan ge viktiga 

synpunkter kring hur de sköter sin verksamhet och samtidigt kan jämföra sig mot andra 

kommuner. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel tolkar vi resultatet i förhållande till de teorier som vi tidigare presenterat kring 

öppen data och vi tar även upp vilka likheter och skillnader som finns mellan teorin och vårt 

resultat. Vi kommer även föra en diskussion kring valet av metod. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Teorier som togs upp i ”Kapitel 3 – Teori” kommer nu jämföras mot det resultat som vi 

presenterat i ”Kapitel 5 – Jämförande Analys”. Detta för att analysera vad de kommuner 

vi undersökt upplevt mot vad teorin tar upp om ämnet, för att kunna dra slutsatser kring 

vad båda källorna verifierar eller vilka skillnader som finns.  

 

Förståelse kring öppen data  

Davies (2013) anser att det blir allt viktigare att förklara vad öppen data-begreppet 

innebär och hur det uppfattas av allmänheten, då allt fler organisationer påbörjat ett 

arbete inom området. Även om alla kommuner jobbade mot olika syften och uppdrag, 

hade de en liknande bild över vilka möjligheter som kan skapas. Detta medförde att de 

blir allt viktigare att förståelsen och kunskapen kring ämnet ökar, då de ser att området 

växer runt om i landet. De ansåg att förståelsen och spridningen kan öka genom att 

exempelvis skapa specifika webbplatser så man enkelt kan följa varje kommuns arbete. 

Användning av sociala medier är ett annat exempel som ges, vilket eventuellt kan bidra 

till att fler människor engagerar sig kring ämnet. 
 

Börja småskaligt och tillgängliggör enkel data 

Alla tre kommuner ansåg gemensamt att man vid uppstart av ett öppen data-projekt inte 

bör börja för stort. Utan istället arbeta snabbt och simpelt genom att skapa en liten mängd 

data för att först se effekten av det, något som även Conradi & Choenni (2014) bekräftar. 

Kommunerna varnade gemensamt om att starta ett projekt utan att först veta exakt vilket 

data man skall använda samt vad den exakt innehåller. Något som även Conradi & 

Choenni (2014) bekräftar genom att uppmana till att tidigt analysera och identifiera den 

information man ämnar arbeta med. 

  

Resurser för öppen data 

En viktig faktor för att starta upp ett öppen data-projekt är att se över vilka resurser som 

behövs, att bortse från denna faktor kan leda till konsekvenser i eller under projektets 

gång (Martin et al, 2013). Något som alla kommuner har gemensamt är att de utsett en 

specifik person som ensam haft ett generellt ansvar för utvecklingen och fördelning av 

resurser. I högre budgeterade projekt har i vissa fall har även konsulter tagits in för att 

underlätta stödja arbetet.  
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Gemensamt för alla kommuner är att de inte tagit sig vatten över huvudet genom att starta 

igång projekt som är för resurskrävande, utan istället arbetat iterativt med mindre projekt. 

Ett arbetssätt som Martin et al (2013) även stämmer in på att man ska följa vid dessa 

typer av projekt. 

 

Ökad insyn kring vad kommunen gör 

Alla kommuner nämner att öppen data har lett till ökad insyn då medborgarna nu 

tydligare kan se vad kommunen arbetar med, något som även Kolsjö & Sellevy (2014) 

bekräftar. Denna insyn ger även ökad möjlighet till att påverka eller uppmärksamma 

kommunerna med positiv eller negativ feedback kring olika arbetsområden. Medborgarna 

får nu ett nytt sätt att analysera och upptäcka problem, vilket leder i sin tur till att man 

kan utveckla och förbättra verksamheten (Kolsjö & Sellevy, 2014). 

 

Öppen data bidrar till innovation  

Ett genomgående mönster hos kommunerna är att deras arbete främjar innovation och 

nyskapande. Helsingborg och Örebro anordnar tävlingar där deltagare från kommunen 

ska skapa olika nya tjänster eller produkter baserat på öppen data, en möjlighet som även 

Kolsjö & Sellevy (2014) och Davies (2013) nämner.  

 

Oro kring öppen data 

Kommunerna uttryckte en oro kring att öppen data eventuellt utan deras vetskap kan 

innehålla känslig information som kanske är sekretessbelagd eller under skydd av 

PUL(Personuppgiftslagen). Information som i fel händer kan missbrukas och då skada 

personer eller grupper, en risk som även Conradi & Choenni (2014) uttrycker sig om. 

Alla kommuner nämner dock att ingen känslig information hamnat fel eller att någon 

person kommit till någon form av skada på grund av deras arbete kring detta ämne.  

 

Enhetlig standard kring öppen data 

Martin et al (2013) beskriver att det finns en brist på enhetlig standard eller tydliga 

riktlinjer för att definiera de datamängder som används vid öppen data. Även Davies 

(2013) tar upp att arbete och användande hade underlättats om det funnits en global 

standard kring ämnet. 

 

Umeå diskuterar behovet av en standard men var dock väldigt skeptiska till att skapa en 

rent praktiskt, eftersom all information innehåller olika typer av data och beskrivs på sitt 

eget sätt. Umeå menar då att det är omöjligt att skapa en standard för öppen data-

begreppet, istället ansåg de att man eventuellt kan man skapa någon form av vokabulär 

kring ämnet. En lösning som dock mer ses som en intern nytta än användbart utanför 

organisationens gränser.  
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Helsingborg kommun anser istället att man bör samarbeta mer mellan kommunerna för 

att på så sätt anpassa den information man har, så att alla berörda parter kan förstå och 

använda den. Detta skulle på så sätt göra att man tillsammans arbetar fram riktlinjer för 

öppen data. 

 

6.2 Metodreflektion 

Valet av att göra en kvalitativ undersökning är något som vi anser föll väl ut, då vi anser 

att försöka undersöka kommuners arbete genom en kvantitativ undersökning inte gett 

samma djup och insyn som vi nu fått. En personlig intervju hade eventuellt genererat 

bättre information ifrån informanten då man genom personliga intervjuer enligt Jacobsen 

(2012) kan observera kroppsspråk och bättre uppfatta känslor. Man har även lättare att 

bygga upp en personlig relation till informanten vilken kan leda till att denne lättare 

delger information. Vi kände dock att den information vi fick ut ifrån våra informanter 

var väl informativ och utförlig och att resultatet inte har påverkats av valet kring 

intervjuteknik. Dessutom kände vi att informanterna verkligen brann för sitt arbete med 

öppen data och att de även såg väldigt positivt på att Växjö kommun eventuellt skulle 

starta ett eget projekt. 

 

Något som påverkar undersökningens validitet är dock att vi inte lyckades få till en 

intervju med Stockholms kommun, eftersom de är den kommunen i Sverige som 

tillgängliggör störst öppen data-mängd. Deras arbete lyftes även fram både i teorin 

(Kolsjö & Sellevy, 2014) och av informanten som representerade Örebro kommun, en 

intervju med Stockholm hade gett oss ett bredare resultat och trovärdigare validitet.  

 

Valet att följa Jacobsens (2002) metod för att analysera kvalitativ data passade bra, då vi 

genom den analysen fick fram de fem områden som låg till grund för 

interventionsteorimall. Steget systematisering och kategorisering gav oss underlag för att 

fylla interventionsteorierna med aktiviteter och därefter var det enkelt att se likheter och 

skillnader kring kommunernas olika arbetssätt och erfarenheter. 

 

Att använda oss av interventionsteori som verktyg för att strukturera och grafiskt 

illustrera informanternas resultat anser vi varit fördelaktigt, då det på ett enkelt och 

strukturerat sätt gav oss en möjlighet att jämföra kommunernas arbete på ett identiskt sätt. 

Användning av modeller vid kvalitativ analys är något som även Jacobsen (2002) 

framhåller som fördelaktigt. Vi har även under vårt arbete med interventionsteorierna haft 

löpande samarbete och kontakt med Fagerström-Kareld (2015) för att säkerställa deras 

kvalitet och användning.   
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7 Avslutning 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi dragit, vi kommer 

även presentera förslag till vidare forskning i ämnet. 

 

7.1 Slutsats 

Nedan följer de erfarenheter och arbetssätt som varit gemensamt för alla tre 

kommunernas arbete med öppen data.  

 

Börja med små projekt - Kommunerna började med små datamängder och små projekt, 

eftersom de ansåg det fördelaktigt att tillgängliggöra informationen på det sättet.   

 

Arbeta praktiskt – Alla kommuner framhöll vikten av att arbeta praktisk genom att i ett 

tidigt skede börja producera och tillgängliggöra data, för att snabbt skapa en dialog 

mellan interna och externa användare. 

 

Dessa första två råd beskriver alla tre kommuners arbetssätt samt hur de rekommenderar 

andra till att börja arbeta med öppen data, vilket besvarar ”Frågeställning 1”. 

 

Inga negativa effekter - Ingen kommun har upplevt några negativa effekter i samband 

med deras arbete.  

 

Positiva effekter - Kommunerna har upplevt en rad positiva effekter utifrån sina öppen 

data-projekt, ett exempel är ökat förtroende från medborgarna genom den ökade insynen. 

Även skapandet av nya tjänster och intern verksamhetsutveckling lyfts gemensamt fram 

som en positiva effekter.  

 

Dessa två stycken besvarar ”Frågeställning 2” genom att beskriva vilka effekter som 

kommunerna genom sitt arbete med öppen data. De avslutande två styckena är 

gemensamma faktorer som alla tre kommuner har upplevt, men som inte direkt besvarar 

någon av våra två frågeställningar.  

 

Problem med spridning och användning – Alla kommuner upplevde ett liknande 

problem med att öppen data användes för lite, de ansåg att få ökad spridningen och 

användning var deras största utmaning.  

 

Obefogad oro – Kommunerna upplevde en viss oro kring öppen data att det eventuellt 

skulle kunna leda till att känslig information hamnade i fel händer. En oro som de fann 

obefogad då de potentiella faror de såg inte förverkligades när informationen väl 

tillgängliggjordes. 
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Råd till Växjö kommun 

För Växjö kommuns eventuellt framtida öppen data-initiativ vill vi rekommendera att 

börja med ett litet projekt. Ett projekt som inriktar sig mot att snabbt producera öppen 

data för att motarbeta den eventuella oro som många kommuner upplevt innan de 

tillgängliggjort en första datamängd. Ett framtida projekt inom området borde generera 

positiva effekter i form av innovation, intern utveckling samt transparens och inga 

negativa effekter borde upplevas. Växjö kommun borde förbereda sig på att ökad 

spridningen och användning av deras arbete förmodligen kommer bli deras största 

utmaning. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

En faktor som alla informanter belyste var den allmänna oron som fanns kring öppen data 

innan den tillgängliggjordes. Vi anser att det behövs vidare forskning till varför denna oro 

finns och vad den grundar sig i, svar på detta skulle kunna leda till att en mer attraktiv 

miljö för ämnet skapas.  

 

Ett annat område som kan vara intressant att forska vidare i är hur man på en 

samhällsnivå kan nå ut och simpelt förklara vad öppen data är. Eftersom det finnas 

personer som kanske inte fullt förstår begreppet kan det leda till en förutfattad negativ 

attityd, vilket leder till ett försvårat initiativtagande och fortsatt arbete inom området. 

Forskning kring hur man når ut till dessa personer hade kunnat underlätta för alla som 

arbetar med öppen data. 

 

Det som alla kommuner identifierade som det största hindret i deras arbete var att öka 

spridningen och användningen av deras data, informanterna har alla testat olika 

aktiviteter för att lösa detta men utan någon större framgång. Vidare forskning kring detta 

fenomen skulle kanske kunna öka förståelsen och kunskapen kring hur man bäst sprider 

och ökar användandet av öppen data.  
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