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Sammanfattning 

Öppna data är något som blir en allt mer utbredd och cementerad del av svenska myndigheters 

verksamhet och strävans efter öppenhet och transparens. Ur myndigheternas 

verksamhetsprocess skapas en enorm mängd information som har potential att publiceras som 

öppna data. För att en publicering ska vara trovärdig och försvarbar ur ett demokratiskt 

perspektiv där öppna data utgör en del av en öppen förvaltning måste urvalet för 

publiceringen av information vara väl genomtänkt och teoretiskt grundad. Det här är speciellt 

viktigt för öppna data då få juridiska aspekter styr urval och prioritering av vilken information 

som ska bli öppna data. Den här studien undersöker på vilka grunder sju svenska nationella 

myndigheter gör sitt urval, sin selektering och sin prioritering av information som ska bli 

öppna data. Ett stort fokus ligger på myndigheternas arbete informationsvärdering.  

     Studien är baserad på åtta halvstrukturerade intervjuer med respondenter från sju olika 

nationella myndigheter. Respondenterna fått svara på frågor om arbetet med öppna data som 

myndigheten de representerar utför. För att analysera insamlad data har en kategorisering och 

kodning grundad i Theodore Schellenbergs teori om primära och sekundära värden gjorts och 

använts. Kategoriseringen och kodningen används för att analysera och förstå myndigheternas 

informationsvärdering. 

     Resultatet av studien visar att samtliga myndigheterna som undersöktes grundar urval, 

selektering och prioritering av öppna data främst i sekundära värden. Det innebär att 

informationens värde främst bedöms efter vilket värde den har för allmänheten, 

forskarvärlden, demokratin eller liknande. Fyra av sju myndigheter grundar också urval, 

selektering och prioritering i primära värden vilket innebär att informationen värderas efter 

dess värde för den egna myndighetens verksamhet. Studien visar också att urval, selektering 

och prioritering starkt grundar sig i hur mycket resurser informationen kräver för att 

publiceras som öppna data. 

 

Nyckelord: Öppna data, Öppna myndighetsdata, Informationsvärdering, Information, 

Värdering, Primärt värde, Sekundärt värde  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Mängden av information som skapas i samhället bara växer med tiden. Den skapas av 

individer, organisationer, företag och ur offentlig verksamhet. Det som utmärker information 

skapad ur offentlig verksamhet är att den enligt lag är allmän och ska vara tillgänglig för 

rikets medborgare, så länge den inte är sekretessbelagd.1 Den senaste tiden har hanteringen 

och användandet av information förändrats drastiskt genom teknologiska framsteg. I takt med  

förändringen har samhälleliga krav uppstått som kräver att den statliga förvaltningen anpassas 

efter den nya informationshanteringen. Medborgare kräver i allt större utsträckning en allt mer 

öppen förvaltning där insyn i myndigheters arbete blir möjlig. Lösningen på dessa krav har i 

många länder, bland annat i Sverige, blivit tillgängliggörandet av information genom öppna 

data.2 Sveriges myndigheter har alla specifika uppdrag som verksamheten utgår från. Trots att 

myndigheternas verksamheter och uppdrag skiljer sig från varandra ska alla myndigheter 

arbeta med öppna data för att bidra till den öppna förvaltningen. För att kunna publicera 

öppna data måste myndigheterna avgöra vad som ska bli öppna data och varför – med andra 

ord måste myndigheterna värdera information. Värderingen av information som görs av 

myndigheter måste ur en demokratisk synpunkt kunna motiveras för att anses försvarbar och 

trovärdig.3 Av den här anledningen bör värderingen av information som ska publiceras som 

öppna data av myndigheter göras i tydliga och väl motiverade grunder.  

 

1.2 Problemställning 

Enligt Christian P. Geiger (forskningsassistent) och professor Jörn von Lucke (professor i 

Administration- och affärsinformation) har ett paradigmskifte skett i många länders 

statsförvaltningar. Det nya paradigmet är känt som ”Open government” eller öppen 

förvaltning på svenska. Öppen förvaltning innebär att tredje parter, så som ekonomisektorn 

eller medborgarna, ska ha insyn i de offentliga verksamheterna och även i vissa fall kunna 

påverka dessa verksamheter. En del av den öppna förvaltningen är öppna data. Geiger och 

                                                           
1 SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. 
2 Geiger, Christian P. & von Lucke, Jörn. “Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data)”. 
eJournal of eDemocracy and Open Government. Nr 4 (2012): 265-278. 
https://jedem.org/index.php/jedem/article/view/143/115, (hämtad 29/03 2018), s. 265. 
3 Cook, Terry. ”Macroappraisal in Theory and Practice: Origins, Characteristics, and Implementation in Canada, 
1950-2000”, Archival Sience. Nr 5 (2005): 101-161. https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1007/s10502-005-
9010-2, (hämtad 22/03 2018), s. 102. 
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Lucke hävdar att ett av de största problemen och svårigheterna med öppna data är transparens 

i processen av att publicera öppna data. Då myndigheter ofta har lagrat stora mängder 

information som kan göras till öppna data är diskussionen kring den här processen av största 

vikt enligt Geiger och Lucke.4  

     Sendan början 2000-talet, då öppna data publicerad av myndigheter knappt existerade, har 

publiceringen ökat och spritt sig till myndigheter runt hela jorden i en enorm omfattning.5 

Svenska myndigheter är inget undantag. Riksarkivet har i uppdrag av regeringen att hjälpa 

och stimulera svenska myndigheter att publicera öppna data. Syftet med öppna data är enligt 

uppdraget att främja informationsmarknaden och de medborgerliga rättigheterna.6 Ur den 

process som myndigheternas verksamhet utgör skapas en enorm mängd av 

information/allmänna handlingar och myndigheter med uppdrag att arkivera denna 

information och dessa handlingar får allt större mängder att förvalta. Det är uppenbart att inte 

all information som skapas eller arkiveras kan publiceras som öppna data då detta skulle röra 

sig om enorma mängder information, lagringsutrymme och arbete. Av den anledningen blir 

det tydligt att myndigheterna måste värdera information för att avgöra vad som ska publiceras 

som öppna data, i vilken ordning det ska prioriteras och vad som inte ska bli öppna data. 

    Att värdera handlingar kallas för ”appraisal” (informationsvärdering) på engelska och har 

varit, är fortfarande och kommer antagligen alltid vara en mycket viktig och diskuterad del av 

arkivvetenskapen och arkivverksamheten.7 En genomtänkt informationsvärdering med stöd av 

en utarbetad teori är enligt arkivarien Terry Cook av ytterst stor vikt för en trovärdig hantering 

och arkivering av handlingar. Om en myndighet inte baserar sin värdering av handlingar och 

information på en tydlig, utarbetad, ständigt förändrande och anpassande 

informationsvärdering blir det omöjligt att försvara värderingen och valet av vad som ska 

sparas, gallras eller publiceras.8 

     För att publiceringen av öppna data ska kunna vara försvarbar och göras på ett sätt som 

uppfyller det mål med transparens som karaktäriserar en öppen förvaltning innebär det alltså 

att myndigheterna utgår från en teori och genomtänkt plan. Om detta inte görs är det omöjligt 

                                                           
4 Geiger & von Lucke. “Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data)” s. 265. 
5 Wessels, Bridget, Finn, Rachel, Sveinsdottir, Thordis & Wadhwa, Kush. Open Data and the Knowledge Society. 
Amsterdam: Amsterdam Univeristy Press, 2017. E-bok, s. 51-52. 
6 Riksarkivet. ”Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för 
vidareutnyttjande”, https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/uppdrag-till-Riksarkivet_16juni2016.pdf, (hämtad 
23/3 2018), s. 2. 
7 Duranti, Luciana. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, American Archivist. Nr 57 (1994): 328-344. 
http://www.jstor.org/stable/40293824, (hämtad 21/3 2018), s. 329. 
8 Cook. ”Macroappraisal in Theory and Practice”, s. 102. 
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att motivera och försvara vilken typ av information som publiceras som öppna data och 

varför. Att ha att ett väl motiverat urval, selektering och prioritering av vilken information 

som ska bli öppna data är framför allt viktigt på grund av att ingen lagstiftning styr vad som 

ska publiceras. Den information som är tillgänglig för publicering är redan sparad och 

arkiverad efter lagstiftningens krav och myndigheterna har därför inga juridiska krav på 

vilken information som måste publiceras eller hur informationen ska prioriteras. Den 

lagstiftning som styr arbetet med öppna data påverkar snarare vilka villkor och krav som 

öppna data ska uppfylla än vilken information som ska bli öppna data. Urval, selektering och 

prioritering av information för publicering som öppna data är alltså frågor som är upp till de 

enskilda myndigheterna att besluta om. Det är anledningen till att besluten måste vara 

grundade i en väl motiverad princip, teori, plan eller liknande för att anses försvarbara.  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka på vilka grunder svenska myndigheter gör urval, selektering 

och prioritering av vilken information som publiceras som öppna data. 

 

1.4 Frågeställning 

- På vilka grunder gör svenska myndigheter urval, selektering och prioritering av vilken 

information som publiceras som öppna data?  

 

1.5 Definitioner och begreppsanvändning 

Bridget Wessels, Rachel Finn, Thordis Sveinsdottir och Kush Wadhwa menar att det finns 

många olika typer av öppna data som alla har specifika betydelser och fyller olika funktioner. 

Öppna data definieras beroende på vilken kontext den verkar i och av den anledningen finns 

det ett behov av att definiera vissa begrepp kopplade till öppna data.9 

 

1.5.1 Handling, information, dokument och data 

Handling, information, dokument och data är begrepp som ofta används som synonymer och 

som många har svårt att definiera och skilja på. Erik Borglund och Tove Engvall har kommit 

fram till att dessa begrepp används på olika sätt men ofta med samma innebörd beroende på 

vilken diskurs som undersöks. De diskurser som Borglund och Engvall undersöker är 

                                                           
9 Wessels, Finn, Sveinsdottir & Wadhwa. Open Data and the Knowledge Society. Amsterdam: Amsterdam 
Univeristy Press, 2017. E-bok, s. 45. 
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arkivdiskursen och diskursen kopplad till öppna data.10 Resultatet av undersökningen visar att 

arkivdiskursen använder främst handling och information som begrepp. Diskursen kopplad till 

öppna data använder inte alls begreppet handling men använder i stället information och data 

ofta.11 I den här studien kommer främst begreppet information användas då det är ett begrepp 

som används i båda diskurserna. I de fall som till exempel handling används gör det för att 

detta begrepp används i litteraturen eller forskningen och specifikt handlar om ett främst 

arkivvetenskapligt område. 

 

1.5.2 Öppen myndighet och öppen förvaltning 

Christian P. Geiger och Jörn von Lucke menar att öppen myndighet fungerar som ett 

samlingsbegrepp av tankar och idéer för en ny typ av förvaltning som präglas av transparens 

och deltagande. Det innebär att tredje parter som privatpersoner eller näringslivet får insyn i 

förvaltningen.12 

 

1.5.3 Öppna data 

Öppna data kan ses som ett av de koncept som samlas under begreppet öppen myndighet. 

Enligt Geiger och von Lucke klassas lagrade data som utan restriktioner kan göras tillgängliga 

för offentligheten som öppen. Öppna data kan vara lagrade och skapade ur offentlig sektor, 

näringslivet, av enskilda aktörer och liknade. Innehållsmässigt kan öppna data variera kraftigt. 

De kan vara till exempel statistik, vetenskapliga publikationer, undervisningsmaterial eller 

radio- och tv-program.13 

 

1.5.4 Öppna myndighetsdata 

Öppna myndighets data är öppna data som är skapade ur myndigheters verksamhet och lagrad 

av myndigheter. En grupp av amerikanska förespråkare av öppna data (Sunlight Foundation) 

listade tio punkter som öppna data bör karaktäriseras av. Några av dessa punkter är 

fullständighet, fysisk så väl som elektronisk tillgänglighet, användandet av öppna standarder 

och icke diskriminerande.14 

 

                                                           
10 Borglund, Erik & Engvall, Tove. ”Open data? Data, information, document or record?”. Record Management 
Journal.  Vol 24, Nr 2 (2014): 163-180. https://doi.org/10.1108/RMJ-01-2014-0012, (hämtad 05/12 2018), s. 
163-165. 
11 Borglund & Engvall. ”Open data? Data, information, document or record?”, s. 169. 
12 Geiger & von Lucke. “Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data)”. s. 266. 
13 Geiger & von Lucke. “Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data)”, s. 267-268. 
14 Geiger & von Lucke. “Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data)”, s. 268-269. 
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1.5.5 Appraisal och informationsvärdering 

Processen av att värdera handlingar kalla på engelska för ”appraisal”. Storbritanniens 

nationalarkiv beskriver appraisal som en process där handlingar värderas utifrån dess fortsatta 

värde och funktion för en organisation eller ett samhälle. Värderingen som görs bestämmer 

vilka handlingar som ska sparas och hur länge de ska sparas.15 Professorn i arkivvetenskap 

Luciana Duranti menar att värdering är något som görs så väl inom organisationer av enskilda 

handlingar som i arkiv bestående av arkivsamlingar.16 I den här studien används begreppet 

informationsvärdering som en översättning av det engelska begreppet appraisal. 

Informationsvärdering är en process som utgörs av ett kort- och långsiktigt tänkande där 

värderingen avgörs utifrån vad som ska sparas och hur länge. Även formuleringar som 

värdering och värdering av information används som synonymer för den del av appraisal som 

den här studien ämnar undersöka. I den här studien ligger fokus på den del av 

informationsvärdering som värderar information efter vad som ska publiceras som öppna 

data, inte hur länge det ska vara öppna data eller när det ska gallras. I ded fall då det finns en 

teori eller metod med ett specifikt namn används begreppet appraisal, ett sådant fall är till 

exempel macroappraisal.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Historiska paradigm av informationsvärdering 

Informationsvärdering ska genomföras i praktiken. Vilken metodologi den ska byggas på och 

vilken teoretisk grund den ska förankras i är något som har diskuterats och debatterats flitigt i 

det arkivvetenskapliga fältet under hela 1900-talet fram till idag. Under det här avsnittet 

redogörs för några av de mest framträdande paradigmen som har präglat värderingen av 

handlingar inom arkivverksamhet och det arkivvetenskapliga fältet. Redogörelserna kommer 

att fokusera på den teoretiska aspekten av värdering snarare än de metodologiska eller 

praktiska. Det intressanta för den här studien är vilka grunder värdering görs på, inte hur det 

går till i praktiken. De exempel som tas upp har med största sannolikhet på ett eller annat sätt 

satt sin prägel på dagens informationsvärdering och arkivverksamhet. Att ha en medvetenhet 

om tidigare paradigm för värdering av handlingar och information är viktigt för att kunna 

                                                           
15 The National Archives. ”What is appraisal?”, http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-
management/what-is-appraisal.pdf, (hämtad 18/05 2018), s. 3-4. 
16 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 329. 
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analysera och förstå dagens värderingsprocess för urval, selektering och prioritering av 

information för publicering av öppna myndighetsdata.  

 

2.1.1 Sir Hilary Jenkinson 

Arkivarien Sir Hilary Jenkinson var en av de första arkivarierna att utveckla en teori för hur 

en värdering av handlingar skapade ur myndigheters verksamhet skulle se ut. Jenkinsons teori 

utgår från handlingars trovärdighet och autenticitet som bevis. Han menar att arkivarier helt 

ska hålla sig borta från värdering av handlingar. Värdering av handlingar leder enligt 

Jenkinson till att den organiska helheten i ett arkiv luckras upp och inte längre återspeglar 

organisationens verksamhet som de uppstått ur. Bevisvärdet för handlingarna skulle alltså inte 

längre vara hållbart. Med andra ord anser Jenkinson att all typ av värdering av handlingar är 

fel och bör undvikas.17 

     Trots det så menar Jenkinson att inte allt kan arkiveras. Lösningen till dilemmat som 

Jenkinson erbjuder är att en typ av administratörer som arbetar för organisationerna och 

känner till verksamheten väl ska gallra de handlingar som inte är relevanta. 

Administratörernas arbete ska dock göras efter arkivariers riktlinjer. Att som arkivarie värdera 

handlingar skulle strida mot Jenkisons syn på en arkivaries roll. Han menar att arkivariens roll 

är att underhålla och förvara darkiven, inte att forma dem.18 

     Jenkinsons teori är paradoxal då hans lösning på att inte värdera handlingar är värdering. 

Rent principiellt är hans teori dock intressant och användbar än idag. Idéen att ett arkivs 

organiska helhet ska bevars och att handlingar inte ska värderas efter andra kriterier än den 

organiska helheten lever kvar än idag genom proveniensprincipen.19 Det går att sammanfatta 

Jenkinson som en motståndare till värdering och förespråkare för den organiska helheten. Ett 

arkivs bevisvärde och fullständighet måste alltid prioriteras högre än mänskliga åsikter för att 

inte förlora sitt värde. 

 

2.1.2 Theodore Schellenberg 

Arkivarien Theodore Schellenbergs teori om informationsvärdering är en reaktion på 

Jenkinsons teori. Till skillnad från Jenkinson förespråkar Schellenberg kraftigt att arkivarier 

                                                           
17 Cook, Terry. ”What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift”, 
Archivaria. Nr 43 (1997): 17-63. https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12175/13184, (hämtad 
01/02 2018), s. 23. 
18 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 23. 
19 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 24. 
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och ”record managers" ska värdera handlingar i en stor utsträckning.20 

     Schellenberg är av åsikten att handlingar måste rensas och gallras för att undvika ett 

överflöd. Den yrkesroll han kallar för record managers ska redan i den skapande 

organisationen värdera handlingar efter vilka som har ett operationellt värde samt vilka som 

fyller en långtidsfunktion eller inte. Arkivarier ska sedan värdera och gallra de handlingar 

som lämnar organisationerna för att arkiveras. Värderingen ska utgå från ett nuvarande och 

framtida forskningsintresse samt vad som kan vara intressant för alla parter som inte tillhör 

den skapande organisationen, något som alltså arkivarier själva ska avgöra.21  

     Utgångspunkten i Schellenbergs teori är alltså att kraftigt värdera handlingar efter först 

deras operationella värde och sedan genom att förutspå dess forskarvärde och allmänna värde. 

Den här typen av värdering är idag starkt kritiserad och används inte i traditionell 

arkivverksamhet. Att personliga bedömningar ska forma arkiv anses inte vara försvar- eller 

hållbart. Schellenbergs teori är dock i det här sammanhanget högst relevant. Öppna data är 

inte vad som kan klassas som traditionell arkivverksamhet. Informationen som publiceras som 

öppna myndighetsdata är redan arkiverad efter lagstiftning. Vilket eventuellt öppnar upp för 

en mer värderande process i urval för publicering. 

 

2.1.3 Modern syn på informationsvärdering 

En stor mängd litteratur om teori, metodologi och praktik för informationshantering har 

skrivits sen Jenkinson och Schellenberg deklarerade sina ståndpunkter i frågan. Varken 

Jenkinson eller Schellenberg ses idag som relevanta för en modern arkivverksamhet men 

vissa fragment av deras teorier går trots det att identifiera än idag. 

     Duranti hävdar att all den sammanställda litteraturen som skrivits kring värdering har 

resulterat i tre grundläggande punkter som är generellt accepterade. De tre punkterna som 

Duranti tar upp är opartiskhet, objektivitet och professionalitet. Opartiskhet innebär att 

värderingen som görs inte ska anpassa sig på något sätt efter den eventuella användaren. 

Objektivitet betyder att personen som värderar handlingen inte ska påverkas av egna åsikter, 

intressen eller agendor. Professionalitet innebär att personen som värderar handlingarna gör 

det utifrån en analys och att det yttersta beslutet ligger hos en arkivarie, värderingen som görs 

ska bidra till att visa samhällets (eller organisationens) helhet.22 

     De tre punkter som Duranti tar upp har dock börjat möta en del kritik från vissa 

                                                           
20 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27-28. 
21 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27-28. 
22 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 329-330. 
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arkivvetenskapliga håll. Under en ”workshop” i slutet av 2012 som behandlade ämnet 

”Reinventing appraisal” riktade professorn i arkivvetenskap Sue McKemmish och docent Tim 

Sheratt (docent i digitalt arv) kritik mot vad de menar är en för långt gående 

professionalisering av arkivverksamheten. De hävdar att professionaliseringen av arkiven har 

lett till att den mänskliga dimensionen av arkiv och arkivverksamhet nästan helt har 

försvunnit. McKemmish och Sheratt påstår att elimineringen av en mänsklig dimension är fel 

väg att gå då arkivhandlingar ofta handlar om människor och existerar för människor.23 

     Det existerar alltså ett samförstånd i västvärlden kring de tre punkter som Duranti lyfter 

som präglar värderingen av handlingar och information idag. De tre punkterna handlar om att 

sterilisera värderingen till så stor grad som möjligt, med andra ord handlar det egentligen om 

att undvika värdering. Trots att det finns en del kritik mot professionaliseringen går det inte 

att tala om en förändring i grundsynen eller ett paradigmskifte, i alla fall inte inom traditionell 

arkivverksamhet. 

 

2.2 Lagstiftning 

Publicering och bevarande av öppna data är unikt och skiljer sig rent juridiskt från hur 

bevarande och gallring av information sker hos myndigheter i vanliga fall. All information 

som publiceras av myndigheter som öppna data finns redan bevarade i enlighet med gällande 

lagstiftning som till exempel arkivlagen24 och tryckfrihetsförordningen.25 Det innebär att 

informationen som är publicerad som öppna data inte är beroende av lagstiftningen i samma 

mån när det kommer till bevarande och urval då dessa kriterier redan är säkerställda. 

     Den lag som till största del styr myndigheternas arbete med öppna data är PSI-lagen (lag 

om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) som styr över 

vidareutnyttjandet av information (handlingar i lagen) från den offentliga förvaltningen. PSI-

lagen är utformad för att främst reglera graden av öppenhet i myndigheternas publicering av 

öppna data. Ett sätt som det görs är genom att reglera vilka avgifter som myndigheterna kan 

kräva för vidareutnyttjandet av information. 7 § i PSI-lagen fastslår bland annat följande om 

avgifter: 

                                                           
23 Cumming, Kate & Picot, Anne. ”Reinventing Appraisal”, Archives and Manuscripts. Nr 42 (2014): 133-145. 
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/01576895.2014.926824, (hämtad 22/03 2018), s. 134-135. 
24 SFS 1990:782. Arkivlag.  
25 SFS 1949:105. Tryckfrihetsförordning. 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/01576895.2014.926824
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Om en myndighet får ta ut avgifter vid vidareutnyttjande av handlingar, får avgifterna 

inte överstiga kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna, 

om inte annat följer av andra eller tredje stycket.26 

Öppna data är alltså inte ett sätt för myndigheter att öka sina inkomster eller tjäna pengar på 

försäljning av data, att göra det skulle bryta mot lagen. Myndigheterna får endast ta ut avgifter 

som täcker de kostnader som uppstår genom tillgängliggörandet av data. 

     Ett annat exempel på hur PSI-lagen reglerar öppenheten i publiceringen är genom 

restriktioner kring sekretessbelagda handlingar eller information som ägs av en tredje part och 

myndigheten därför inte har rättigheten till.27 Villkoren för att använda data som publicerats 

av myndigheter måste vara relevanta och får inte heller vara diskriminerande.28 

     Den gällande lagstiftningen ger alltså inte några specifika riktlinjer kring vilken 

information som ska publiceras som öppna eller vilken information som ska prioriteras. Det 

öppnar upp för att de ansvariga personerna vid myndigheterna själva får forma riktlinjer och 

fatta beslut om detta.  

 

2.3 E-delegationens rekommendationer 

E-delegationen, som upphörde år 2016 efter att ha avslutat sitt uppdrag, utformade under sin 

verksamma tid ett vägledande dokument för vidareutnyttjande av offentlig information för 

myndigheter. I dokumentet vägleds myndigheter främst i hur de ska förhålla sig rent juridiskt 

till öppna data men även andra frågor som rör ämnet vidareutnyttjande av offentlig 

information behandlas.29 Trots att E-delegationen har upphört är det vägledande dokumentet 

av stort värde för studien av flera anledningar. Vägledningen kan ha påverkat och kan 

fortfarande påverka hur myndigheter arbetar med öppna data. Det är även ett bra dokument att 

analysera och diskutera informationsvärdering utifrån. 

     Ett avsnitt i vägledningen är av mycket hög relevans för studien. E-delegationen ger råd i 

hur myndigheter ska prioritera och värdera information som ska göras till öppna data. E-

delegationen menar att det framför allt finns fyra olika punkter som ska tas i beaktande av 

myndigheter när de värderar information. Den första punkten utgår från individer och företags 

efterfrågan av information, den information som flest vill åt ska också enligt E-delegationen 

                                                           
26 SFS 2010:566. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 7 §. 
27 SFS 2010:566. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 3 §. 
28 SFS 2010:566. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 8 §. 
29 E-delegationen ”Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter”, 
https://skl.se/download/18.430f8b0b145ac911ed643836/1399451140249/Juridisk-vägledning-e-
delegationen.pdf, (hämtad 10/04 2018). 
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publiceras först. Den andra punkten fastslår att myndigheter ska se över vilken information 

som myndigheten själv använder i sina informationstjänster. E-delegationen menar att den 

information som används till detta antagligen är mycket efterfrågad. Punkt två utgår alltså 

även den från efterfrågan. Punkt tre är av otydlig karaktär då E-delegationen uppmanar 

myndigheter att bedöma informationens demokratiska och ekonomiska värde. Vad ett 

demokratiskt och ekonomiskt värde innebär framgår inte. Ett demokratiskt värde skulle kunna 

innebära något som bidrar till öppna och transparanta myndigheter eller till exempel 

information som tillåter medborgare bilda sin egen uppfattning. Ekonomiskt värde skulle 

kunna tolkas som kostnaden för att göra data öppna eller hur dessa data kan leda till 

ekonomiska möjligheter till exempel genom innovation. I den fjärde och sista punkten 

uppmanas myndigheter att prioritera information efter den tid och arbetskraft som det krävs 

för att vidareutnyttja informationen.30 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Öppna data 

Det har under framför allt det senaste årtiondet gjorts allt mer forskning om öppna data. 

Forskning om öppna data antar en utgår från en mängd olika aspekter och utgångspunkter. 

Några av dessa aspekter är bland annat teknologiska, demokratiska, diskursiva eller 

arkivvetenskapliga. Med andra ord går det att undersöka öppna data på många olika sätt då 

själva fenomenet övergriper många delar av samhället. Något som inte har undersökts är hur 

information som ska bli öppna data värderas ur ett arkivvetenskapligt perspektiv. Nedan 

redovisas några exempel på forskning och vetenskapliga publikationer som är relevanta för 

den här studien. 

     Geiger och von Lucke diskuterar en mängd olika perspektiv av öppna data för att utforska 

rollen som öppna myndighetsdata har i en öppen förvaltning. Bland annat så diskuterar och 

analyserar artikelförfattarna de utmaningar som öppna myndighetsdata står inför, men också 

vilka möjligheter som finns. Geiger och Lucke tar även upp mer generella ämnen kring öppna 

myndighetsdata till exempel vilken typ av information som brukar publiceras som öppna 

myndighetsdata. Det som utmärker artikeln och gör den av stor användbarhet för studien är de 

definitioner av olika begrepp kopplade till öppna data som Geiger och Lucke diskuterar.31 Just 

hur olika begrepp och definitioner kopplade till öppna data används leder vidare till nästa 

                                                           
30 E-delegationen, ”Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter”, s. 38-39. 
31 Geiger & von Lucke. “Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data)”. 
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artikel. 

     Erik Borglund (doktor i data- och systemvetenskap) och Tove Engvall (adjunkt i arkiv- 

och informationsvetenskap) undersöker hur begrepp som records, information, document och 

data används och vad som egentligen menas med dessa begrepp. Borglund och Engvall menar 

att det finns två olika diskurser när det talas om offentlig information (public information) 

nämligen arkivdiskursen och öppna datadiskursen. Borglund och Engvall menar att när 

begreppet ”information” används i de båda diskurserna syftar det egentligen på handling 

(records). I studien undersöker författarna om detta påstående stämmer och i sådant fall vad 

konstruktionen information innebär i de olika diskurserna och hur de liknar och skiljer sig.32 

Studien ger en bra grund för att kunna tolka innebörden av begreppen i så väl texter som 

intervjuer, men också för användningen av begrepp i den här studien. 

     Barbara Ubaldi (projektledare vid OECD) redovisar en mängd olika aspekter av öppna 

myndighetsdata (Open government data). Bland annat redovisar Ubaldi för vad öppna 

myndighetsdata innebär, vilka utmaningar det står inför och hur myndigheter använder 

konceptet. Hon redovisar också för vilka syften och nyttor förespråkare menar att öppna data 

har och för vem. Ubaldi går metodiskt och utförligt genom grunderna av öppna data och fokus 

ligger på flera olika områden. Diskussionen om syften och nyttor kan betraktas som speciellt 

intressant i den här kontexten då det angränsar till studiens syfte.33  

     Bridget Wessels, Rachel Finn (Practice Manager – Data Science at Trilateral Research), 

Thordis Sveinsdottir (senior forskningsanalytiker vid Trilateral Research) och Kush Wadhwa 

(chef vid Trilateral Research) undersöker vilken roll öppna data spelar i utvecklingen av ett 

kunskaps- och informationssamhälle. Genom att undersöka öppna data i förhållande till 

kunskaps-och informationssamhället gör de en ansats som skiljer sig från till exempel Ubaldi 

eller Geiger och Lucke som inriktar sig på öppna data i förhållande till öppen förvaltning. 

Wessels, Finn, Sveinsdottir och Wadhwa undersöker öppna data ur ett brett perspektiv med 

stor fokus på vilka olika typer av öppna data det finns och vilken roll de olika typerna fyller. 

Även områden som format, digital infrastruktur, juridik och etik kopplat till öppna data 

diskuteras av författarna.34 

      

                                                           
32 Borglund & Engvall. ”Open data? Data, information, document or record?”.  
33 Ubaldi, Barbara. ”Open Government Data. Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”. 
OECD Working Papers on Public Governance” Nr 22 (2013). http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en, 
(hämtad 05/16 2018). 
34 Wessels, Finn, Sveinsdottir & Wadhwa. Open Data and the Knowledge Society. Amsterdam: Amsterdam 
Univeristy Press, 2017. E-bok. 
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3.2 Informationsvärdering 

En stor mängd forskning har bedrivits och många vetenskapliga publikationer har publicerats 

om informationsvärdering. Forskning om informationsvärdering utgår oftast från antingen en 

teoretisk, metodologisk eller praktisk ansats, men det finns fall där två av eller alla tre ansatser 

görs. Forskningen tog fart ordentligt under 1900-talets andra hälft och diskuteras än idag i 

artiklar, vetenskapliga publikationer och avhandlingar. Informationsvärdering av digitala 

handlingar och arkiv är också något som det bedrivs forskning kring i en allt större 

utsträckning. Det har dock inte undersökts hur svenska myndigheter i praktiken och på vilken 

teoretisk grund värderar information och handlingar som ska bli öppna data. 

Informationsvärdering av öppna data är över huvud taget ett mycket outforskat ämne. 

     Duranti anser att värdering av arkivhandlingar har diskuterats i allt för stor utsträckning ur 

ett metodologiskt och praktiskt perspektiv, hon fokuserar i stället på värdering ur en 

arkivteoretisk synvinkel. Duranti är noggrann med begrepp och dess innebörd och har därför 

definierat tre begrepp av ytterst vikt, definitioner som kan vara värdefulla att förhålla sig till. 

Dessa tre begrepp är: arkivteori, arkivmetod och arkivpraktik.35 Duranti menar att arkivteori 

innebär föreställningar kring vad arkivmaterial är. Arkivmetod innebär, enligt Duranti, 

föreställningar krig hur arkivmaterial ska behandlas. Arkivpraktik förklarar Duranti som en 

implementering av de två tidigare nämnda i en arkivaries tillvägagångssätt. Förklaringarna till 

begreppen som Duranti ger klargör vad det är hon anser saknas i värdering av handlingar. 

Hon hävdar att mycket forskning har gjorts kring hur arkivhandlingar ska värderas men att det 

har gjorts utan en fast teoretisk grund att förhålla sig till kring vad arkivhandlingar faktiskt är. 

Då arkivteori alltså handlar om föreställningar kring vad arkivmaterial är lägger Duranti ett 

stort fokus på att spåra arkivens och arkivhandlingarnas uppkomst och historia.36 

     Terry Cook redogör mycket utförligt för de viktigaste skeendena i arkivhistoria sedan år 

1898. Fokus ligger på värdering och gallring av arkivhandlingar genom historien och hur 

detta har förändrats och varför. Det är dock inte endast värdering och gallring som redogörs 

och diskuteras, även tankar kring arkivstruktur, klassifikation och så vidare diskuteras av 

Cook. Vad som gör artikeln extra intressant är att Cook ständigt diskuterar de olika 

paradigmen ur olika perspektiv. Det är inte bara en redogörelse för olika arkivariers tankar 

kring arkiv utan även en diskussion ur både ett dåtida perspektiv och en mer aktuell 

synvinkel. Det kan innebära kritik som gavs i samband med att en metod eller teori lanserades 

eller vad Cook själv anser om den. Det går att se intressanta mönster kring förändringen av 

                                                           
35 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 330. 
36 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”. 
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informationsvärdering ur en kronologisk redovisning av arkivhistoria. Till exempel hur de 

tidigaste teorierna, metoderna och praktikerna som Hilary Jenkinsons arkivteori- och praktik 

går att se i modern informationsvärdering.37 

      Cook diskuterar också värdering ur ett makroperspektiv som han själv var med och 

utvecklade för Kanadas nationalarkiv, metoden för hantering av arkivhandlingar kallas för 

”macroappraisal”. Enligt Cook skiljer sig macroappraisal från traditionell värdering. Han 

hävdar att en traditionell värdering baseras på en arkivhandlings långtidsvärde för 

forskarvärlden till skillnad från macroappraisal som ser handlingars (records) värde i ett större 

sammanhang.38 Macroappraisal är enligt Cook både en teori och praktik. En intressant 

iakttagelse är att i begreppet ”praktik” samlar Cook metod, strategi och kriterier, något som är 

intressant att jämföra med till exempel Duranti som strikt skiljer dem från varandra. Cook 

menar dock precis som Duranti att om en informationsvärdering ska kunna göras på ett bra 

sätt så måste det underbyggas av arkivteori. Om arkivteorin saknas så saknas även riktlinjer 

för värderingen vilket i sin tur leder till en värderingsprocess som är inkonsekvent och 

oförsvarbar.39 Cook förklarar detaljerat hur macroappraisal fungerar rent teoretiskt och 

praktiskt vilket ger ett intressant perspektiv på en modern värdering av arkivhandlingar. 

     Terry Eastwood ger sitt perspektiv på informationsvärdering för att ge klarhet i vad han 

anser är ett läge av förvirring. Eastwood påstår att ju mer forskning som görs om 

informationsvärdering desto mer oro och frågetecken uppstår. Han menar att forskningen om 

informationsvärdering i vissa fall kan leda till fundering om det ens går att hitta ett bra 

tillvägagångssätt för informationsvärdering, något som Eastwood menar är möjligt. Eastwood 

för även en intressant diskussion om vad arkiv, informationsvärdering och handlingar faktiskt 

innebär och har för betydelse.40 

     Genom att granska policyer och riktlinjer undersöker Jinfang Niu hur fyra nationalarkiv 

arbetar med informationsvärdering av digitala handlingar genom att granska vilka strategier 

och metodologier som arkiven använder sig av. Nius undersökning angränsar delvis till den 

här studiens ansats då hon bland annat undersöker hur nationalarkiven förhåller sig till 

Schellenbergs primära och sekundära värden när de värderar elektroniska handlingar. Niu 

undersöker även hur nationalarkiven rent metodologiskt arbetar med informationsvärdering 

genom att göra kopplingar till så väl macro- som microappraisal. Nius undersökning ger en 

                                                           
37 Cook. ”What is Past is Prologue”. 
38 Cook. ”Macroappraisal in Theory and Practice”, s. 101-102. 
39 Cook, ”Macroappraisal in Theory and Practice”, s. 102. 
40 Eastwood, Terry. ”How goes it with Appraisal?” Archivaria. Nr 36 (1993): 111-121. 
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11938, (hämtad 24/04 2018). 
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tydlig bild av hur fyra nationalarkiv arbetar med informationsvärdering av elektroniska 

handlingar på en främst metodologisk nivå. Hon kopplar också informationsvärdering av 

elektroniska handlingar till säkerställandet av autencitet.41 

 

4. Teori 

 

4.1 Schellenbergs teori om informationsvärdering 

Schellenberg urskiljer två huvudtyper av värden som karaktäriserar handlingar och 

information. Dessa två huvudtyper av värden kallar han för primärt värde och sekundärt 

värde.42  

     Det primära värdet innebär att informationen eller handlingen är värdefull för 

organisationen som skapade den. Det baseras på den operationella nytta som informationen 

eller handlingen har eller hade för den organisation som skapade den.43 Operationell nytta 

innebär att handlingen eller informationen har eller har haft en aktiv användning i 

organisationens verksamhet. Det kan till exempel innebära att handlingen eller informationen 

bidrar till, förbättrar eller effektiviserar den skapande organisationens verksamhet. Ett annat 

exempel är handlingar och information som stärker organisationens interna kommunikation.44 

     Det sekundära värdet innebär nyttan eller värdet som information eller handlingar har för 

alla som inte är en del av organisationen som skapade informationen. Schellenberg delar upp 

det sekundära värdet i två olika grenar: bevisvärde och informationsvärde.45 I den här studien 

används inte uppdelningen av det sekundära värdet som Schellenberg gör då uppdelningen 

inte utgör en del av det som undersöks i studien och skulle bara komplicera analysen av data.  

I stället används den bredare definitionen av sekundärt värde som till exempel Terry 

Eastwood använder sig av. Eastwoods definition innebär att sekundärt värde är information 

som är till nytta för alla parter som inte är en del av den organisation som informationen 

skapats av.46 Handlingar och information som tillskrivs sekundära värden kan till exempel ha 

ett kulturellt värde, forskarvärde eller demokrati- och transparensvärde. Med andra ord: alla 

handlingar och all information som inte är av operationellt värde för den organisation som 

                                                           
41 Niu, Jinfang. ”Appraisal and custody of electronic records: Findings from four national archives” Archival 
Issues. Vol. 34. Nr. 2 (2012): 117-130. http://www.jstor.org/stable/41756176, (hämtad 27/05 2018).  
42 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27. 
43 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27. 
44 The National Archive. ”What is appraisal?”, s. 3. 
45 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27-28. 
46 Eastwood. ”How goes it with Appraisal?”, s. 114. 
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skapat dem men som har ett värde för andra parter. 

     Schellenbergs teori om informationsvärdering innefattar även en arbetsmodell grundad ur 

primär och sekundär värdering. Han hävdar att en specifik yrkesgrupp som han kallar för 

”record manager” ska arbeta med handlingar och information som har ett primärt värde. En 

record manager ska alltså arbeta i organisationer som skapar handlingar och information. Med 

sin specifika kunskap kring organisationens verksamhet ska record managern avgöra vad som 

är värt att spara för att organisationens verksamhet och kunna återspegla verksamheten. 

Schellenberg hävdar dock att en record manager inte är kvalificerad att arbeta med handlingar 

och information som är av sekundärt värde – det ska arkivarier göra. Arkivariens uppgift är 

alltså att avgöra vilken information och vilka handlingar som besitter ett sekundärt värde och 

vilken information som ska bevaras i arkiv eller gallras.47 

 

5. Metod 

 

5.1 Halvstrukturerad intervju 

Metoden som använts för insamlandet av data till studien är halvstrukturerade intervjuer. Den 

typ av data som eftersöktes är så kallad komplicerad och beskrivande data. Alisone Jane 

Pickard hävdar att intervjuer är ett sätt att nå mer komplicerad och beskrivande data. Genom 

intervjuer interagerar intervjuare och respondent, vilket kan leda till svar som inte skulle 

uppnås på ett annat sätt. Intervjuer möjliggör för personliga åsikter att komma fram och låter 

respondenten beskriva nuet, rekonstruera det förflutna samt förutspå framtiden.48 Av den 

anledningen har därför intervjuer varit den metod som använts för att samla in data till 

studien.  

     Den typ av intervju som använts i den här studien är vad Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann kallar för ”halvstrukturerad livsvärldsintervju”. En halvstrukturerad intervju och 

är precis som namnet antyder – halvstrukturerad. Syftet med intervjun är att nå den livsvärld 

som respondenten upplever.49 Det är alltså ett sätt att försöka förstå hur respondenten till 

exempel ser på sin roll inom värdering av öppna data. En halvstrukturerad intervju följer 

teman och eventuella frågor som intervjuaren har förberett men liknar i sitt utförande mer en 

                                                           
47 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27-28 
48 Pickard, Alison Jane. Research methods in information. 2 Uppl. London: Facet 2013. s. 196 
49 Kvale, Steinar &  Brinkmann, Sven. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 Uppl. Lund: Studentlitteratur 2009. 
s. 43 
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vanlig konversation.50 Det är alltså en intervju som styrs i en viss riktning men som inte låser 

fast intervjuaren och respondenten till några specifika frågor eller svar.  

     Det upplägg som Kvale och Brinkmann beskriver har använts för de halvstrukturerade 

intervjuerna i den här studien. Intervjun är strukturerad utifrån fyra olika teman som i sin tur 

följdes av ett antal förbestämda frågor. De fyra teman som använts är: respondentens roll i 

myndigheten, myndighetens arbete med öppna data, typ av information, och värdering av 

information.  

     Om en respondent använt ett värdeladdat utryck eller ett begrepp som behöver definieras 

för att kunna tolkas korrekt så har detta efterfrågats genom en följdfråga. På samma sätt har 

följdfrågor uppstått om respondenten gett ett svar som är intressant att undersöka djupare för 

studiens syfte. 

 

5.2 Kategorisering 

Den information som framkommit ur intervjuer har kategoriserats efter karaktär. De två 

övergripande kategorier utgår från Schellenbergs teori om informations värde. De två 

kategorierna är: primär värdering och sekundär värdering. För att kunna kategorisera innehåll 

i intervjuer eller texter måste innehållet kodas. Att koda innebär att innehållet (så som till 

exempel svar på en fråga eller ett påstående i en text) uppfyller förbestämda krav för att kunna 

kategoriseras.51 Den kodning som gjorts för de två övergripande kategorierna har gjorts efter 

med Schellenbergs definition av primära och sekundära värderingar samt The National 

Archives sammanfattning av primära och sekundära värderingar: 

 

- Primär värdering: Värdering av information som har ett aktuellt och operationellt värde för 

organisationen som skapade den. Utmärks av verksamhetssyfte genom att fylla funktion för 

organisationens verksamhet, administration, effektivitet, juridiska aspekter och möjliggör för 

beslutsfattande.52 

- Sekundär värdering: Information som har ett historiskt, kulturellt, socialt, operationellt eller 

liknande värde för andra parter än organisationen som skapade informationen. Har ett ofta 

stort värde för forskning, näringslivet och allmänheten.53 

                                                           
50 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43 
51 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2 Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 50-51   
52 The National Archive. ”What is appraisal?”, s. 3 
53 The National Archive. ”What is appraisal?”, s. 4 
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Utöver de två huvudkategorierna används även underkategorier. Underkategorier som 

används är baserade på typer av värdering som har framkommit ur undersökningen och som 

har blivit tydliga genom forskning och litteratur. Kategorierna är följande: subjektiv 

värdering, objektiv värdering och praktisk värdering. För att på enklast sätt kunna följa och 

strukturera olika typer av argumentation och diskussion kring värdering har intervjuernas 

resultat återigen kodats men efter följande kategorier: 

 

- Objektiv värdering: värdering där ingen bedömning behövs göras från individ eller grupp. 

- Subjektiv värdering: värdering som görs där faktorer som personligt intresse, fri 

bedömning/uppskattning eller annan värdering som inte är grundad i något annan kategori. 

- Praktisk värdering: värdering som görs utifrån praktiska skäl som arbetsbörda, juridiska 

tveksamheter eller kostnader.  

 

Det är viktigt att poängtera att dessa kategorier i vissa fall kan överlappa. Kategorisering och 

kodning möjliggör för en strukturerad genomgång och analys av materialet. 

 

5.3 Policyer och riktlinjer 

I de fall där myndigheter har tagit fram policyer, riktlinjer eller liknande för sitt arbete med 

öppna data som anses relevanta för studien kommer även dessa undersökas. Detta görs genom  

läsning av innehållet som sedan kopplas till teori och kategoriseras. 

 

5.4 Syften och nyttor med öppna data 

I avsnittet tidigare forskning nämns att Ubaldi diskuterar olika rörelser som förespråkar öppna 

data. De två rörelser som Ubaldi diskuterar kallar hon för ”Right to Information” och ”Open 

Government Data”. Ubaldi menar att dessa två rörelser ser olika syften och nyttor i öppna 

data och hon sammanfattar dessa på följande sätt: 

- Myndigheter blir mer öppna och transparenta, vilket möjliggör för allmänheten att få insyn i 

myndigheternas verksamhet och därmed förståelse för den.  

- Öppna data bidrar till insikt och hur myndigheterna kan förbättra och effektivisera sin 

verksamhet. 

- Öppna data möjliggöra för myndigheter och individer att fatta bättre beslut i sina 

verksamheter och/eller liv. 
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- Öppna data fungera som en viktig resurs för att bidra till ekonomisk tillväxt, entreprenörskap 

och social innovation.54 

Anledningen till att dessa värden och nyttor redovisas i detta avsnitt är att de kommer att 

användas för att analysera resultatet av undersökningen. De syften och nyttor som Ubaldi 

sammanfattar är väldigt breda och övergripande men hon diskuterar inte hur de uppfylls i 

praktiken genom till exempel värdering. De syften och nyttor som Ubaldi lyfter diskuteras i 

den här studien på ett fördjupande sätt. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Enligt Kvale och Brinkmann är informerat samtycke en viktig etisk aspekt när en kvalitativ 

intervju genomförs. Informerat samtycke innebär att respondenten som deltar i 

undersökningen har försetts med information kring undersökningens syfte och hur 

undersökningen ska genomföras. Respondenten ska också ställa upp frivilligt och har rätten 

att dra sig ur när som helst. Även konfidentialitet är något som intervjuaren måste ha i åtanke, 

respondentens privata data och rätten till privatliv måste säkerställas.55 

     De etiska aspekter som nämns ovan har tagits i beaktande när intervjuerna som använts för 

insamling av data till den här studien. Respondenterna har först kontaktats via mejl där 

information kring studiens övergripande syfte har givits. Respondenterna har sedan erbjudits 

att delta genom intervju, antingen i person (om det varit geografiskt möjligt) eller via telefon. 

Respondenterna har även fått möjligheten att ställa frågor om mig eller studien och vad 

intervjun kommer handla om. I de enstaka fall då respondenten önskat att få mer information 

om intervjun för att kunna förbereda sig har några övergripande teman skickats men inte 

specifika frågor. I början av samtliga intervjuer har respondenterna informerats om de etiska 

aspekterna, det vill säga studiens syfte och metod, att intervjun spelas in och att deras namn 

inte kommer att användas i studien men eventuellt deras yrkestitel. Efter denna information 

har respondenten uttryckligen fått godkänna sin medverkan. Så väl informationen kring de 

etiska delarna som respondenternas godkännande har spelats in för att säkerställa att alla 

respondenter verkligen informerats kring detta. 

 

5.6 Urval och avgränsning  

Då väldigt många myndigheter arbetar med öppna data är det omöjligt att genomföra en 

                                                           
54 Ubaldi. ”Open Government Data”. OECD Working Papers on Public Governance” Nr 22 (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en, (hämtad 05/16 2018), s. 4. 
55 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 87-88. 
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kvalitativ studie som undersöker dem alla, framför allt inom den begränsade tidsramen som 

undersökningen gjorts. Av den anledningen har en kraftig avgränsning kring urval av 

myndigheter gjorts. Den första avgränsningen som gjorts är att begränsa studien till nationella 

myndigheter. Den andra avgränsningen är att endast kontakta myndigheter vars öppna data 

finns registrerade vid ”Den nationella dataportalen för öppna data och PSI”.56 Utifrån det 

urvalet valdes sju myndigheter utifrån att de varit aktiva i publicering av öppna data samt att 

deras verksamhet erbjuder en stor variation. De utvalda myndigheterna kommer kort att 

presenteras utifrån dess verksamhet.  

     En person har intervjuats från varje myndighet och personen som valts är den som 

myndigheten själv bedömt vara rätt person att svara på frågorna. Ett undantag har gjorts för 

Riksantikvarieämbetet där två respondenter har intervjuats i stället för en. Den här avvikelsen 

beror på att Riksantikvarieämbetets struktur för arbetet med öppna data skiljer sig från andra 

myndigheter. Riksantikvarieämbetet har flera olika avdelningar som själva ansvarar för sin 

specifika datamängd, av den anledningen har två personer intervjuats för att på ett så bra sätt 

som möjligt återspegla myndigheten. 

      

5.6.1 Trafikverket 

Trafikverket är en nationell myndighet med 7000 anställda. Myndigheten bildades år 2010. 

Myndighetens övergripande ansvar är att planera för en långsiktig infrastrukturplanering. Med 

infrastrukturplanering ingår planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I 

uppdraget ingår även skötseln av de statliga vägarna och järnvägarna.57 

 

5.6.2 Kungliga biblioteket 

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och en nationell myndighet. Myndighetens 

uppdrag är att: 

 […] främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling 

genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.58 

För att uppnå detta består en stor del av Kungliga bibliotekets arbete av att samla, bevara och 

tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. En del av arbetet för att bevara material går ut på att 

dokumentera och digitalisera.59 

                                                           
56 Riksarkivet. ”Öppna data och PSI”. https://oppnadata.se/ (hämtad 05/04 2018). 
57 Trafikverket. ”Vår verksamhet”. https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/ (hämtad 28/04 2018). 
58 SFS 2008:1421. Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket. 1 §.  
59 Kungliga biblioteket. ”Det här gör vi”. https://www.kb.se/om-oss/det-har-gor-vi.html (hämtad 28/04 2018). 
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5.6.3 Riksarkivet 

Riksarkivet är en statlig myndighet med ansvar över den statliga arkivverksamheten och 

arkivvården som finns i Sverige. En stor del av myndighetens arbete går ut på att ta emot 

statliga arkiv men även arkiv från andra icke statliga organisationer. Utöver det ska 

riksarkivet säkerställa att en långsiktig informationsförsörjning för samhället görs.60 En 

speciellt relevant del av Riksarkivets verksamhet för den här studien är dess uppdrag av 

regeringen att främja myndigheters arbete med öppna data.61 

 

5.6.4 Lantmäteriet 

Lantmäteriets främsta uppdrag är att kartlägga Sverige och hantera registreringen och ägandet 

av fastigheter och dess gränser.62 En stor del av verksamheten går ut på att försörja offentlig 

sektor, näringsliv och privatpersoner med information om geografi och fastigheter. Detta ska 

bidra till samhällsbygget och den ekonomiska utvecklingen.63 

 

5.6.5 Statens museer för världskultur (Världskulturmuseerna) 

Världskulturmuseerna är en museimyndighet vars främsta uppdrag är att synliggöra för 

världens olika kulturer. Fokus för myndighetens verksamhet ligger på utländska kulturer som 

ska sättas i olika perspektiv och kontexter som nutid, historiskt, nationellt och internationellt. 

Myndigheten hävdar att dess mål är att visa på en mångfald och fungera som en 

kunskapskälla som kan leda till främjandet av global utveckling.64 

 

5.6.6 Statistiska centralbyrån 

Myndighetens främsta uppdrag är att bidra till beslutsfattande, debatt och forskning genom att 

tillgängliggöra och samla statistik. Statistiska centralbyrån ansvarar för den offentliga och 

statliga statistiken och har i uppdrag att framställa, utveckla och sprida den.65  

 

5.6.7 Riksantikvarieämbetet 

Myndighetens uppdrag är främst att bevara det nationella kulturarvet och uppnå de nationella 

                                                           
60 Riksarkivet. ”Om oss”. https://riksarkivet.se/om-oss (hämtad 28/04 2018). 
61 Riksarkivet. ”Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för 
vidareutnyttjande”. 
62 Lantmäteriet. ”Om Lantmäteriet”. https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/ (hämtad 28/04 2018). 
63 Lantmäteriet. ”Om oss”. https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/ (hämtad 28/04 2018). 
64 Statens museer för världskultur. ”Uppdra & vision”. http://www.varldskulturmuseerna.se/om-
oss/myndighetsinformation/uppdrag-vision/ (hämtad 28/04 2018). 
65 Statistiska centralbyrån. ”Om SCB”. http://www.scb.se/om-scb/ (hämtad 28/04 2018). 
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kulturmålen. En stor del av verksamheten handlar om att bevara, använda och utveckla 

kulturarvet för att bidra till en samhällsutveckling som ser till dagens och framtidens behov.66 

 

6. Resultat 

 

6.1 Primära och sekundära värden 

I det här avsnittet redovisas intervjuernas resultat kopplat till primär och sekundär värdering. 

Det intressanta för den här studien är inte hur respondenterna själva uppfattar sitt eget och 

myndighetens arbete med värdering av information för öppna data utan snarare vad som går 

att tolka ur svaren respondenterna ger. Av den anledningen har fokus i intervjuerna legat på 

hur arbetet går till snarare än direkta frågor kring primära och sekundära värden. I vissa 

enstaka fall kan primära och sekundära värden överlappa då information kan vara operativt 

för organisationen som skapade den samtidigt som den fyller syften för andra parter. 

 

6.1.1 Riksarkivet 

Två sekundära värderingar går att identifiera ur svaren som respondenten från Riksarkivet 

gav. 

     Respondenten vid Riksarkivet argumenterade för att myndighetens publicering av öppna 

data är en demokratisk rättighet. Argumentet grundar sig i att svenska medborgare själva 

finansierar Riksarkivets verksamhet genom skattemedel och därför har rätt att ta del av den. 

Att en myndighet ska ge tillbaka till samhället och medborgarna är en intressant aspekt som 

skiljer sig från de tidigare redovisade argumenten kring demokrati, transparens och öppenhet 

som ofta snarare pekar på de juridiska aspekterna och konceptet kring öppna förvaltningar. 

Utifrån ett sådant argument är det lätt att tänka sig att värderingen av information främst görs 

med medborgarnas intresse i åtanke. Ett resonemang som utgår från att medborgarna ska få 

tillbaka för sin skatt kan tänkas sluta i att information som har ett högt allmänintresse 

prioriteras. Att öppna data handlar om en demokratisk rättighet kan i det här fallet ses som en 

sekundär värdering som utan tvekan främst handlar om att andra parter ska gynnas av 

publiceringen än Riksarkivets verksamhet. 

      Ett annat resonemang och argument som går att utläsa ur intervjun med riksarkivets 

respondent är viljan att uppmärksamma det kulturarv som riksarkivet tillhandahåller. 

                                                           
66 Riksantikvarieämbetet. ”Om Riksantikvarieämbetet”. https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/ 
(hämtad 28/04 2018). 



22 
 

Respondenten hävdade att Riksarkivet har problem att nå större grupper i samhället med sin 

verksamhet. Det framgick i intervjun att öppna data ses som en lösning på det problemet, ett 

verktyg för att nå utanför forskarvärlden och erbjuda en nyanserad bild av Riksarkivets arkiv. 

Respondenten menade att det som Riksarkivet tillhandahåller är en skatt som få personer 

känner till men som skulle kunna användas och är tillgänglig för alla. Den här typen av 

resonemang värderar öppna data som främst sekundär. Det här specifika sekundära värdet 

handlar om att gynna andra grupper genom att möjliggöra för ett enklare och friare sätt att 

hämta och använda dessa handlingar och information. 

     Riksarkivet värderar utan tvekan i största utsträckning sin information sekundärt. Fokus 

ligger på att gynna användarna snarare än Riksarkivet som myndighet.  

 

6.1.2 Lantmäteriet 

En av de största drivkrafterna bakom Lantmäteriets arbete med öppna data är en förändrad 

affärsmodell för utbyte av geodata. Respondenten underströk att Lantmäteriets arbete med 

öppna data ses som en möjlighet för att ändra myndighetens utbyte av geodata 

(kartinformation) mellan myndigheten och kommuner. Respondenten berättar att en del av 

Lantmäteriets verksamhet är finansierad via anslag från staten och en del finansieras av 

Lantmäteriets avgifter. Avgifterna kommer bland annat från att Lantmäteriet säljer geodata till 

kommuner som i sin tur också säljer geodata till myndigheten. Enligt respondenten vill 

Lantmäteriet byta ut den nuvarande affärsmodellen mot en modell som är baserad på öppna 

data. Öppna data blir alltså ett verktyg för myndigheten att förändra sin affärsmodell från en 

modell som är baserad på att sälja och köpa geodata till en form av byteshandel. Det innebär 

alltså att geodata som är aktuell för byteshandel skulle prioriteras vilket kan ses som en primär 

värdering av information.  

     Lantmäteriet värderar även öppna data sekundärt. Genom att granska så väl intervjun med 

respondenten som Lantmäteriets broschyr om öppna data blev de sekundära värderingarna 

tydliga. De sekundära värderingarna utgår helt från olika sätt att bidra till nytta och delas upp i 

tre delar, nytta för: samhället, företagen och individen. Enligt Lantmäteriets broschyr bidrar 

öppna data (eller öppna geodata som Lantmäteriet benämner det) till alla dessa parter. Ur ett 

samhällsperspektiv hävdar myndigheten att samhället genom öppna geodata bland annat blir 
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effektivare, kan fatta snabbare beslut och mer klimatsmart.67 Lantmäteriet hävdar även att 

deras öppna geodata gynnar företag genom att de får: 

[…] bättre förutsättningar för innovation och tillväxt och ökade möjligheter att engagera 

sig i både myndigheternas och medborgarnas behov av bra tjänster.68 

Det här kan ses som en sekundär värdering då Lantmäteriet vill bidra till innovation. Även 

samhällets medborgare tjänar på utvecklingen av öppna data genom att få: 

[…] direkt nytta av företagens och samhällets aktiviteter genom bättre e-tjänster, bättre 

samhällsservice och bättre kontakt med myndigheterna. Vi får mer transparenta 

organisationer som bjuder in till delaktighet.69 

Även här görs ytterligare en sekundär värdering genom nyttan för medborgarna rent ur ett 

demokratiskt perspektiv då medborgarna får bättre kontakt med myndigheten och bättre insyn 

i verksamheten. 

     Det går alltså att urskilja så väl primära och sekundära värderingar i Lantmäteriets arbete 

med öppna data. Det framstår dock i både broschyren och intervjun som att den mest aktuella 

värderingen är primär och utgår från en omorganisation genom utbyte av geodata där öppna 

data fungerar som verktyget för att genomföra detta. Den primära värderingen framstår 

visserligen som den mest prioriterade men också som en mer kortsiktig åtgärd för att kunna 

säkra de långsiktiga sekundära värderingarna. 

 

6.1.3 Världskulturmuseerna 

Respondenten som representerar Världskulturmuseernas arbete med öppna data i den här 

undersökningen var noga med att understryka att Världskulturmuseernas arbete med öppna 

data inte kommit särskilt långt: ”Jag vet inte om vi kan skryta så mycket om att vi arbetar med 

öppna data. Jag ser att vi kan göra mycket mer”. Hur myndigheten arbetar med öppna data 

och värdering rent praktiskt blir därför svårt att svara på. Det är däremot inte alls ett hinder för 

att se hur primära och sekundära värderingar görs rent teoretiskt, vilket också blev tydligt 

genom intervjun. 

     Två primära värderingar som motiverar Världskulturmuseernas arbete med öppna data 

kom tydligt fram genom intervjun. Öppna data värderas bland annat primärt genom att den på 

                                                           
67 Lantmäteriet. ”Alla behöver aktuella geodata”. För en gemensam lägesbild. 
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/oppna-data/oppna-data---
broschyr.pdf (hämtad 19/04 2018), s. 2. 
68 Lantmäteriet. ”Alla behöver aktuella geodata. För en gemensam lägesbild”. s. 2. 
69 Lantmäteriet. ”Alla behöver aktuella geodata. För en gemensam lägesbild”. s. 2. 
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olika sätt ska bidra till att myndigheten effektiviseras i dess utförande av verksamhet. Det 

andra primära värdet som går att identifiera ur respondentens svar är att öppna data möjliggör 

för kunskapsbidrag. Respondenten menar att det ibland finns en del frågetecken kring till 

exempel bilder eller kartor som myndigheten har i sina ägor. Eftersom det ofta handlar om 

bilder och kartor eller annat material från andra kulturer så finns det ofta en mängd kunskap i 

andra länder från organisationer eller personer som har liknande bilder, kartor eller material. 

På det sättet kan dessa andra parter hjälpa Världskulturmuseerna besvara de frågetecken som 

finns. Av den anledningen är det en primär värdering då dessa öppna data fyller ett 

operationellt värde. En intressant iakttagelse går att göra av det resonemanget. 

Världskulturmuseernas respondent är den enda respondenten vid en myndighet som 

intervjuades i undersökningen som muntligt betraktade öppna data som något internationellt. 

Varför just Världskulturmuseerna gör det har med största sannolikhet en förklaring i dess 

globala profil. 

     En självklar sekundär värdering blev tydlig i intervjun, nämligen tanken att så många som 

möjligt ska kunna använda sig av öppna data. Det är som undersökningen har visat en av den 

vanligaste värderingen som görs när det kommer till värdering av öppna data. Det har med 

största sannolikhet sin grund i regeringens uppdrag till Riksarkivet där det nämns att 

myndigheternas arbete med öppna data ska leda till en informationsmarknad som möjliggör 

effektivt vidareutnyttjande.70 Även här skiljer sig dock myndigheten från de andra 

myndigheterna som gör den här värderingen. Respondenten nämnde än en gång målet att nå 

en internationell grupp då materialet som blir öppna data ofta är sprunget ur andra kulturer. 

     Ytterligare en sekundär värdering kom på tal under intervjun, denna var dock rent 

hypotetisk men trots det kan den bedömas som intressant för att visa på användningens 

variation av öppna data. Respondenten nämnde att till exempel statistik över antal besökare 

kopplat till tider och dagar kan vara intressant för andra myndigheter eller organisationer vid 

planering av till exempel lokaltrafiken. 

     Myndighetens internationella eller globala profil gör att dess primära och sekundära 

värdering skiljer sig från de andra myndigheterna, även när värderingarna i grunden ligger 

väldigt nära varandra. Att göra en primär värdering som utgår från att parter som använder 

myndighetens publicerade öppna data och förser myndigheten med information är definitivt 

ett ovanligt perspektiv på möjligheter som öppna data erbjuder. Det visar tydligt på att varje 

myndighets vision och synsätt på öppna data är unik och därför resulterar i en unik och 

                                                           
70 Riksarkivet. ”Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för 
vidareutnyttjande”, s. 2. 
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skräddarsydd värdering. Det här är ett mönster som bryter mot den moderna typ av 

informationsvärdering som Duranti redovisar, vilken är opartisk, objektivitet och 

professionell.71 

 

6.1.4 Kungliga biblioteket 

Ingen primär värdering gick att identifiera ur de svar som respondenten vid Kungliga 

biblioteket lämnade. 

     Två sekundära värderingar går däremot att urskilja ur intervjun. Respondenten uttryckte 

sig på följande sätt om syftet med Kungliga bibliotekets öppna data ”Att nå ut till så många 

som möjligt för att Kungliga bibliotekets material ska kunna användas på så många sätt som 

möjligt.” Den första sekundära värderingen är alltså att nå ut till så många som möjligt. Som 

nämnts tidigare är det här den vanligaste värderingen av öppna data bland alla myndigheter. 

Det går att urskilja ännu ett sekundärt värde i svaret från respondenten. Respondenten nämner 

i sitt svar att materialet ska kunna användas på så många sätt som möjligt. Det här innebär att 

främjandet av innovation är något som värderas. Det går att koppla till en annan del av 

intervjun där respondenten förklarar att data som publicerats använts på helt andra sätt än vad 

Kungliga biblioteket hade förväntat sig. Att  bidra och främja innovation är ett av de stora 

syften med öppna data som nämns i regeringens uppdrag till Riksarkivet.72 Den andra 

sekundära värderingen är alltså att bidra med innovation. 

     Varför ingen primär värdering görs av Kungliga biblioteket är svårt att säkert fastställa och 

några sådana försök kommer inte heller göras. Det går dock att spekulera i orsaker och en 

förklaring skulle kunna vara att Kungliga biblioteket är en myndighet med ett ytterst kulturellt 

präglat uppdrag. Som nämnts tidigare handlar Kungliga bibliotekets uppdrag till stor del om 

att samla, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. Myndigheten ska också främja 

forskning.73 Som Schellenberg nämner i sin teori är sekundära värderingar ofta knutna till 

forskning och kultur, av den anledningen är det möjligt att Kungliga biblioteket endast 

fokuserar på sekundär värdering.74  

 

6.1.5 Statistiska centralbyrån 

Två enbart primära värderingar går att identifiera ur intervjun med respondenten från 

                                                           
71 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 329-330. 
72 Riksarkivet. ”Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för 
vidareutnyttjande”, s. 2. 
73 Kungliga biblioteket. ”Det här gör vi”.  
74 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27-28. 
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Statistiska centralbyrån. En av dessa primära värderingar beskriver respondenten på följande 

sätt:  

Vi har ett internt syfte med att effektivisera vår egen verksamhet. Genom att ha så mycket 

som möjligt av det vi publicerar i statistikdatabasen kan vi sedan återanvända den 

informationen och publicera i form av visualiseringar. 

Respondenten berättar också att myndigheten återanvänder information genom tjänsten 

i Sverige i siffror för att effektivisera tillgängliggörandet av information: 

 I Sverige i siffror har vi många diagram som uppdateras automatiskt när siffrorna 

uppdateras i statistiskdatabaserna och då tar vi bort manuella moment och kan 

effektivisera hur vi tillgängliggör information.  

Den här värderingen är alltså tydligt primär då den utgår från att effektivisera den egna 

verksamheten snarare än att effektivisera för utomstående parter. Myndigheten kan 

automatisera en verksamhet och på så sätt spara resurser genom att slippa manuella moment. 

Den andra primära värderingen har sin grund i myndighetens ”Hållbarhetsagenda”. Det 

handlar alltså om att Statistiska centralbyrån genom öppna data ska uppfylla sin egen 

hållbarhetsagenda. Respondenten beskrev att det kan handla om att tillgängliggöra siffror över 

klimatutsläpp på till exempel lokal nivå. En värdering som visar på hur öppna data finner sin 

användning på olika sätt. 

     Ur intervjun utkristalliserades även två tydligt sekundära värderingar. Den ena sekundära 

värderingen är demokratisk. Den baseras på att öppna data leder till en transparent och öppen 

myndighet vilket är en del av ett demokratiskt samhälle. Att medborgarna får ta del av statlig 

statistik är en del av ett demokratiskt samhälle och den öppna förvaltningen. Den andra 

sekundära värderingen är också av demokratisk karaktär då det finns en önskan om mer loka 

statistik. Den lokala statistiken ses av Lantmäteriet som ett verktyg för att medborgare ska 

kunna skaffa sig egen uppfattning och sina egna åsikter om samhället. 

     Ytterligare en till värdering identifierades och klassas som så väl primär som sekundär. 

Den här värderingen utgår från att förändra affärsmodellen för data. Idag är en del data som 

myndigheten äger avgiftsbelagd, vilket Statistiska centralbyrån vill ändra genom att publicera 

dessa data som öppna. Respondenten hävdar att detta skulle gynna så väl myndigheten som 

andra parter. 

     Att Statistiska centralbyrån har ett brett ansvarsområde i samhället där de bland annat ska 

förse statistik till kunder, medborgare, näringslivet och forskare blir tydligt i den breda 

variationen av värdering av öppna data. 
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6.1.6 Riksantikvarieämbetet 

Från Riksantikvarieämbetet intervjuades två respondenter. Anledningen till att två 

respondenter deltog från Riksantikvarieämbetet är för att myndighetens arbete med öppna 

data är organiserat i många olika delar med ansvar för olika datamängder. De två 

respondenterna benämns som ”respondent A” och ”respondent B”.  

     Respondent A arbetar främst med tjänsten K-samsök vilket är en tjänst som 

Riksantikvarieämbetet förvaltar för att länka myndigheters öppna data. Denna respondent 

representerar myndigheten från ett mer övergripande perspektiv. 

     Respondent B arbetar specifikt med Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och 

representerar därför just den delen av myndigheten. Resultaten från de två intervjuerna 

redovisas enskilt men resultatet sammanställs då de tillhör samma myndighet. När samma 

värdering identifieras ur båda intervjuerna redovisas detta men räknas endast som en. 

     Ur intervjun med respondent A går inga primära värderingar att identifiera. Respondenten 

menar att öppna data värderas sekundärt av myndigheten och om öppna data på något sätt 

gynnar den egna verksamheten är detta endast en bieffekt, inget som myndigheten arbetar för 

eller strävar efter. Det som går att identifiera är två sekundära värderingar. Den första 

värderingen grundar sig i att publicera öppna data som ska kunna användas av så många som 

möjligt. Den andra sekundära värderingen grundar sig att myndigheten förvaltar ett kulturarv 

som ägs av det svenska folket. Öppna data är ett redskap för att tillgängliggöra kulturarvet till 

ägarna. Det är en sekundär värdering som grundar sig i en plikt att ge folket det kulturarv de 

själva äger. 

     Inte heller respondent B gav några svar som antyder på att primära värderingar görs av 

myndigheten. Precis som i Kungliga bibliotekets fall beror det med största sannolikhet på den 

kraftigt kulturella inriktningen hos myndigheten vars uppdrag kortfattat är att bevara de 

nationella kulturarven. Som nämns tidigare har oftast primära värderingar ingenting med 

kultur att göra, detta är kopplat till sekundära värderingar.75 

     Endast en värdering går att identifiera ur respondenten B:s svar och den värderingen 

klassas som sekundär. Precis som så många andra myndigheter värderar bebyggelseregistret 

vid Riksantikvarieämbetet öppna data efter att så många som möjligt ska använda den. Den 

här värderingen identifierades också ur intervjun med respondent A och räknas därför inte 

separat. 

 

                                                           
75 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27-28. 
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6.1.7 Trafikverket 

Två primära värderingar görs av Trafikverket. När Trafikverket publicerar öppna data 

möjliggör myndigheten för att andra organisationer eller myndigheter tar över en del av den 

arbetsbördan som annars skulle ligga på Trafikverket. Ett exempel på detta som respondenten 

uppgav är trafikrapporter. Om Trafikverket publicerar information och data kring trafiken kan 

andra parter göra trafikrapporteringar utav det, annars skulle Trafikverket själva vara tvungna 

att göra det. Att tillgängliggöra information genom öppna data för att minska myndighetens 

egen arbetsbörda är alltså en av de två primära värderingarna. Den andra primära värderingen 

görs av information och data som kan bidra till att Trafikverket kan uppnå sitt mål om att 

människor ska färdas ”tryggt och grönt” i Sverige. Det är alltså en värdering som görs där 

myndighetens egna mål styr informationens värde. 

     Den sekundära värdering som görs av Trafikverket är precis som i så många andra fall 

baserad på att deras data ska nå en så stor spridning som möjligt. Respondenten vid 

Trafikverket beskrev syftet med att nå så många som möjligt på ett tydligt sätt: 

Syftet är att det ska skapa värde för någon där ute. Det kan vara olika grupper det skapa 

värde för. […] Det är först när data kommer i användning som det har någon form av 

effekt över huvud taget. […] Vi har väldig tur för vår data är väldigt attraktiv. Den 

behövs för planering av skolskjutsar, postnordstransporter, blåljusmyndigheter som ska 

komma fram på rätt sätt och sådana saker.  

Som respondenten uttryckte sig är det först när data används som de faktiskt får ett värde. Det 

går också att förstå ur citatet att Trafikverket har så väl offentlig som privat sektor som 

målgrupp för öppna data, något som korresponderar väl med regeringens önskan om att öppna 

data ska bidra till bland annat näringslivet och medborgarna.76 

     Till synes verkar Trafikverket ha en strukturerad användning av öppna data som grundar 

sig i så väl primära som sekundära värderingar. Hur respondenten resonerade i intervjun visar 

på att Trafikverket har en genomtänkt idé kring varför öppna data behövs, hur den får sitt 

värde och hur den kan användas. 

 

6.1.8 Tabell 1 

Tabellen redovisar för antalet primära, sekundära och överlappande värderingar som görs av 

de olika myndigheterna. 

                                                           
76 Riksarkivet. ”Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för 
vidareutnyttjande”, s.2. 
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Myndighet Antal primära Antal sekundära Överlappande 

Riksarkivet 0 2 0 

Lantmäteriet 1 2 0 

Världskulturmuseerna 2 2 0 

Kungliga biblioteket 0 2 0 

Statistiska centralbyrån 2 2 1 

Riksantikvarieämbetet 0 2 0 

Trafikverket 2 1 0 

Totalt 7 12 1 

 

6.2 Objektiv, subjektiv och praktisk värdering 

I det här avsnittet redovisas vilka värderingar som respondenterna menar att myndigheterna 

gör när de värderar handlingar och information som ska bli öppna data. Objektiv, subjektiv 

och praktisk värdering skiljer sig från primär och sekundär värdering genom att vara mer 

metodologisk och praktisk knuten. I många fall, som undersökningen visat, är målet för 

myndigheterna att publicera allt som går att publicera. Det leder dock inte till en avsaknad av  

informationsvärdering då en prioritering av vad som ska publiceras i vilken ordning nästan 

alltid måste göras. Det är inte heller alltid praktiskt möjligt för myndigheterna att publicera 

precis allt. Av den här anledningen görs inte värderingar enbart i syfte av att forma ett urval 

eller göra en selektering om urvalet redan innefattar ”allt”. Värderingar görs också när 

myndigheter bestämmer vilken information som ska prioriteras. Även här redovisas 

myndigheternas värdering enskilt för att få en tydlig bild av varje myndighets värderingar.  

 

6.2.1 Riksarkivet 

När Riksarkivet avgör vilken information som ska prioriteras för publicering av öppna data 

görs detta utifrån två subjektiva värderingar och en praktisk värdering. 

     Respondenten, som personligen arbetar med att avgöra vad som ska publiceras som öppna 

data, förklarar i intervjun att en subjektiv värdering som utgår från respondentens egna 

intressen görs. Detta kan vid första anblick verka underligt, speciellt då det går helt mot den 

objektivitet som Duranti lyfter som en av grundpelarna av modern informationsvärdering.77 

Respondenten är dock medveten om att detta kan ses som en konflikt och hävdar att mängden 

                                                           
77 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 329. 
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av information som är redo att publiceras som öppna data är så liten att det antingen handlar 

om att lotta om prioritering eller väga in eget intresse. Den andra subjektiva värderingen som 

respondenten gör grundar sig i en bedömning av vad som känns som mest relevant för en så 

stor del människor som möjligt. Det är alltså en personlig avvägning och bedömning av vad 

som är relevant för många människor och vilken efterfrågan som finns, av den anledningen är 

det en subjektiv värdering. 

     Som nämns ovan görs även en praktisk värdering när handlingar och information väljs ut 

och prioriteras för publicering. Den praktiska värderingen är kopplad till vad respondenten 

kallar för ”juridiska tveksamheter”. Med det menas information som kan vara skyddad av 

sekretess och därför inte är möjliga att publicera som öppna data. Den här studien räknar inte 

in juridiska faktorer då det är en obligatorisk aspekt som myndigheterna måste ta hänsyn till 

snarare än en värdering. Respondenten påpekar dock att det är många juridiska tveksamheter 

som eventuellt kan publiceras men inte gör det på grund av osäkerhet kring sekretess, i ett 

sådant fall blir det en fråga om resurser då myndigheten måste utreda detta och alltså en 

praktisk värdering. I vissa fall skulle även de sekretessbelagda uppgifterna kunna blankas ut 

och på så sätt bli godkända för publicering som öppna data. Respondenten förklarar att arbetet 

med utredning och beslut om juridiska tveksamheter samt att blanka ut sekretessbelagda 

uppgifter skulle kräva stora arbetsinsatser vilket inte är möjligt just nu då Riksarkivets arbete 

med öppna data befinner sig i ett tidigt skede. Juridiska tveksamheter prioriteras därför just nu 

bort av Riksarkivet. Den här typen av praktisk värdering rekommenderar e-delegationen i sin 

juridiska vägledning för arbetet med öppna data.78 

     Det är tydligt att Riksarkivet endast arbetar småskaligt med öppna data för tillfället då det 

handlar om små datamängder som är kraftigt begränsade i storlek på grund av bristande 

resurser. Respondenten uttrycket dock ett stort engagemang och påstod att en tydligare 

struktur kring värdering med största sannolikhet kommer att bestämmas i och med att arbetet 

breddas. Någon objektiv värdering görs för tillfället inte och detta beror med stor sannolikhet 

på att Riksarkivet inte har en dokumenterad policy kring arbetet och publiceras i en sådan 

liten omfattning. 

 

6.2.2 Lantmäteriet 

Lantmäteriet arbetar utifrån två praktiska värderingar när urval av information som ska bli 

öppna data görs. En av de praktiska värderingarna görs utifrån det rådande säkerhetsläget i 

                                                           
78 E-delegationen ”Vidareutnyttjande av offentlig information”, s. 38-39. 
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Sverige idag. Respondenten beskriver hur dagens nationella säkerhetsläge begränsar vilken 

typ av information som Lantmäteriet känner sig bekväma med att publicera som öppna data. 

Detta är en avvägning som utan tvekan påverkar hur Lantmäteriets urval för öppna data görs. 

Den andra praktiska värderingen görs utifrån kostnader och hur mycket resurser som behövs 

för att göra informationen till öppna data. Respondenten beskrev i en sammanfattande mening 

hur urvalet har gjorts och prioriterats: 

[…] hittills har det varit geodata som inte varit så dyra som vi har släppt och som inte är 

så detaljerade. En låg säkerhetsklassning som är billiga. Ju mer värdefulla och ju mer 

detaljerade, ju svårare beslut att ta. 

Att Lantmäteriet snarare arbetar utifrån att utesluta informationsmängder än att prioritera är 

en intressant metod. Det är troligt att det ligger ett stort fokus på att just utesluta information 

som är för dyr att publicera är ett resultat av den affärsmodell som Lantmäteriet vill förändra 

från köp och sälj av geodata till en byteshandel av öppna data. Det går alltså att göra en tydlig 

koppling mellan den praktiska värderingen och myndighetens primära värdering som utgår 

från en förändrad affärsmodell. Det kan vara så att Lantmäteriet försöker förändra byråkratin 

kring öppna data för att kunna förändra sin värdering av information. 

 

6.2.3 Världskulturmuseerna 

Då världskulturmuseerna inte har börjat sitt arbete med publicering av öppna data hade 

respondenten svårt att svara på frågor kring hur myndigheten arbetar med urval och 

prioritering. Respondenten resonerade dock kring hur ett framtida arbete eventuellt skulle 

kunna se ut. Respondenten kritiserade subjektiv värdering som var grundad i att försöka 

förutspå en efterfrågan då vetskapen kring vilket material som myndigheten faktiskt sitter på 

inte finns bland allmänheten. Kärnan i kritiken var alltså inte att myndigheten skulle brista i 

att förutspå vilken efterfrågan som finns. Kritiken var riktad mot att den efterfrågan som finns 

inte kan bedömas som trovärdig då alla valmöjligheter inte är synliga. Den här typen av 

resonemang hänger ihop med en annan aspekt som respondenten lyfte, nämligen innovation. 

Respondenten hävdade att när information väl publiceras så kommer den att användas på en 

mängd olika sätt som myndigheten inte hade räknat med. Av den anledningen blir också en 

argumentation för urval efter efterfrågan svag då resultatet av och möjligheterna med 

publiceringen är omöjlig att förutspå. Inga av dessa värderingar räknas då det inte är några 

värderingar som faktiskt har gjorts. 

 



32 
 

6.2.4 Kungliga biblioteket 

Det är möjligt att identifiera en subjektiv värdering och två praktiska värderingar som görs av 

myndigheten. 

     Den subjektiva värderingen görs efter vilken efterfrågan som finns hos allmänheten och 

forskarvärlden. Respondenten förklarar att intresse och efterfrågan inte görs rakt av utan 

överlappar ofta med annan typ av värdering. Ett exempel på detta är att delar av olika projekt 

publiceras som öppna då myndigheten redan arbetar med den informationen och vet att den är 

efterfrågad. Detta gjordes till exempel genom att en bok från 1600-talet med ritningar över 

städer digitaliserades i ett projekt och samtidigt gjordes till öppna data. Den här värderingen 

stämmer väl överens med det råd som E-delegationen ger om att publicera information som 

myndigheter själva använder i tjänster eller projekt.79 Den subjektiva värderingen överlappar 

också klart och tydligt med en av de praktiska värderingarna nämligen bevarandeskäl. 

     Bevarandeskäl klassas som en praktisk värdering och innebär att Kungliga biblioteket vill 

digitalisera material som är bevarat på dåligt material eller som är i dåligt skick. Det 

digitaliserade materialet görs ofta även till öppna data och på så sätt säkras materialets 

existens även om originalhandlingarna  skulle vittra bort eller förstöras på annat sätt. 

Respondenten berättade att det ofta handlar om tidskrifter som måste digitaliseras i syfte att 

bevaras. Då myndigheten vet att tidskrifter ofta är väldigt populära bland allmänheten och i 

forskarvärlden publiceras de digitaliserade tidskrifterna ofta som öppna. Det är alltså på det 

sättet som den subjektiva och praktiska värderingen kombineras. Bevarandeskäl möter 

efterfrågan. 

     Den andra praktiska värderingen som myndigheten förhåller sig till är arbetsbörda. 

Respondenten berättade att Kungliga biblioteket bland annat har släppt större data-set 

innehållandes statliga offentliga utredningar då dessa har varit maskinläsbara och inte kräver 

mycket resurser att göra till öppna data. Att det är en fråga om resurser gör det till en praktisk 

värdering. När myndigheten släppte dessa data-set visade sig intresset vara mycket stor då 

forskare och studenter laddade ned data-seten i sin helhet för att använda till undersökningar. 

Att dessa data-set var så stora och maskinläsbara möjliggjorde för forskarna och studenterna 

att använda ordsökningsfunktioner och bedriva forskning på det viset. Myndigheten hade inte 

alls räknat med att dessa data-set skulle användas på det sättet, något som korresponderar med 

den sekundära värderingen som Kungliga biblioteket gör gällande innovation. 

     Kungliga biblioteket är ett intressant exempel då en subjektiv värdering kombineras med 

                                                           
79 E-delegationen ”Vidareutnyttjande av offentlig information”, s. 38. 
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en praktisk värdering. Det är också ett intressant exempel då korrespondensen mellan den här 

typen av värdering och primära och sekundära värden går att se, trots att detta inte var ett 

medvetet resultat av myndigheten.  

 

6.2.5 Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån genomför just nu en utredning om vad som ska publiceras som öppna 

data och hur den prioriteringen ska göras. Respondenten har en stor roll i den här utredningen 

och undersöker flera olika aspekter av hur myndighetens arbete med öppna data ska gå till. 

När respondenten besvarade en fråga om vem som avgör vad som faktiskt ska publiceras blev 

svaret följande:  

Generaldirektören fattar det beslutet. Frågan ligger på myndighetsledningsnivå. Men för 

att han ska kunna fatta ett beslut ska jag gör den här utredningen nu och lägga förslag på 

vad vi ska prioritera, vad som kan gå lätt att göra och inom egen budget […]. 

Eftersom att utredningen ännu inte är klar är det svårt att kunna identifiera detaljerade 

värderingar genom intervjun då respondenten menar att svaren ännu inte finns. Det citat som 

presenteras ovan gör det dock möjligt att identifiera två typer av värderingar som 

myndigheten kommer att utgå ifrån när öppna data bestäms och prioriteras. 

     Att myndigheten genomför en utredning om vad som ska publiceras som öppna data och 

hur det som publiceras ska prioriteras klassas enligt kodningen i den här undersökningen som 

en objektiv värdering. Precis som att till exempel en myndighets policy ligger till grund för 

beslutsfattande om urval för publicering av öppna data och kan ses som objektiv, klassas 

värderingar som görs grundade i en utredning som objektiva. I just det här fallet innebär det i 

praktiken att myndighetens generaldirektör grundar sina beslut efter vad utredningen visar 

snarare än till exempel sin egen uppfattning eller vilken efterfrågan som finns. Att basera 

värdering efter en utredning räknas alltså som en objektiv värdering. 

     Den andra värderingen nämns också i citatet och kategoriseras som en praktisk värdering. 

Den utgår helt enkelt från att myndigheten värderar information efter vad som är ekonomiskt 

hållbart och värt rent ekonomiskt att publicera. Här kan den dyraste och mindre brådskande 

informationen antagligen prioriteras lågt. 

     Trots att respondenten från Statistiska centralbyrån själv inte kunde säga något om hur 

myndigheten värderar information och data som ska bli öppna data går det att identifiera två 

olika typer av värderingar genom indirekta svar. Det skulle självklart ha varit önskvärt att ha 

tillgång till resultatet av utvärderingen men då arbetet med öppna data ofta är relativt nytt för 
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många myndigheter är det få som har färdigställda policyer eller liknande att förhålla sig till.  

 

6.2.6 Riksantikvarieämbetet 

Precis som tidigare redovisas resultatet av två intervjuer av respondenter från myndigheten. 

Under det här avsnittet kommer också myndighetens digitaliseringsriktlinjer redovisas då de 

innehåller relevant information för studien.  

     Respondent A menar att myndigheten värderar information på två olika sätt. Dessa två 

olika sätt klassas som en subjektiv värdering och en praktisk värdering.  

     Respondenten beskrev att myndigheten först gör en praktisk värdering som grundar sig i 

hur mycket resurser informationen som ska bli öppna data kräver. Om det är mycket 

resurskrävande information att göra till öppna data prioriteras den lägre än information som 

inte kräver särskilt mycket resurser. 

    Efter den praktiska värderingen görs den subjektiva värderingen som utgår från vilken 

efterfrågan som finns hos allmänheten. Information som är högt efterfrågad prioriteras högre 

än mindre efterfrågad information. Den subjektiva värderingen grundar sig alltså i efterfrågan. 

     Respondent B menar att för öppna data som bebyggelseregistret tillhandahåller har inget 

som helst urval eller någon prioritering för publicering gjorts. Målet för bebyggelseregistret är 

att allt som går ska bli öppna data och därför har inget speciellt urval behövt göras. Enligt 

respondenten har inte heller någon prioritering eller ordning funnits när öppna data har 

publiceras av bebyggelseregistret. Bebyggelseregistret har inte heller haft några som helst 

ekonomiska begränsningar som tvingat fram ett urval eller en prioritering. 

     Digitaliseringsriktlinjerna är främst ämnade för digitalisering av handlingar men det finns 

även en del riktlinjer om öppna data. I riktlinjerna fastslår myndigheten att så mycket 

information som möjligt ska publiceras som öppna data men understryker också att precis allt 

som digitaliseras inte måste bli öppna data. I riktlinjerna står följande: 

Alla enskilda digitaliseringsprojekt kan och bör dock inte generera länkbar data eftersom 

det i vissa fall varken är realistiskt eller kostnadseffektivt. Däremot ska avsteg från denna 

punkt motiveras i förstudien och projektplanen.80 

Här blir tydligt att riktlinjerna uppmanar till värdering kring vad som kan ses som realistiskt 

eller kostnadseffektivt. Vad realistiskt eller kostnadseffektivt faktiskt innebär framgår inte ur i 

                                                           
80 Riksantikvarieämbetet. ”Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet”. 
https://www.raa.se/app/uploads/2013/10/digitaliseringsriktlinjer_riksantikvarieambetet.pdf (hämtad 29/04 
2018), s. 15 
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riktlinjerna. Kostnadseffektivt är till viss del självförklarande och är med största sannolikhet 

helt enkelt enskilda bedömningar om det är för kostsamt att göra något till öppna data. Vad 

som inte räknas som realistiskt är dock en svårare fråga att besvara. Oavsett vad som menas 

med realistiskt kan det definieras som en praktisk värdering. Även värdering kring vad som 

anses vara konstandseffektivt är en praktisk värdering. Det går alltså att identifiera två olika 

praktiska värderingar ur myndighetens riktlinjer. Den praktiska värderingen som grundar sig i 

kostnadseffektivitet har redan identifierats ur intervjun med respondent A och räknas därför 

som en och samma värdering. 

 

6.2.7 Trafikverket 

Trafikverkets mål är att publicera allt som är möjligt att publicera rent juridiskt. Respondenten 

berättade att Trafikverket redan publicerat i stort sett all strukturerade data som går att göra 

till öppna data och nu endast publicerar nyskapad data. Inte heller ekonomiska faktorer ska 

påverka publiceringen av öppna data menar respondenten, trots att kostnaderna är stora. 

Effekten av detta blir naturligt att myndigheten inte direkt arbetar med värdering av urval i 

särskilt stor utsträckning. Trots det går en praktisk värdering att identifiera ur intervjun. 

      En praktisk värdering som Trafikverket är tvungna att göra har med det nuvarande 

säkerhetsläget att göra. Respondenten berättade att om Trafikverket skulle publicera precis all 

information som går om infrastrukturen som öppna data så skulle Sverige befinna sig i ett 

sårbart militärt säkerhetsläge. Av den här anledningen måste vissa begränsningar göras när det 

kommer till vad som kan publiceras och inte ur ett säkerhetsperspektiv. 

     Utöver detta nämnde respondenten att redan öppna data kan uppdateras eller kompletteras 

efter behov och förfrågningar. Det gäller alltså öppna data som redan finns tillgängliga men 

att det behov som finns inte kan uppfyllas genom det sätt som dessa öppna data levereras på. 

Trafikverket försöker möta dessa förfrågningar i så lång utsträckning det går så länge 

kostnaderna inte blir för stora. Detta må vara en intressant aspekt och värderande så väl 

subjektivt som praktiskt men det kan inte räknas som det i den här studien. Anledningen till 

att detta resultat inte räknas som informationsvärdering för publicering beror på att det 

handlar om data som redan är publicerad, alltså är det inte en del av urvalet, selekteringen 

eller prioritering av vilken information som ska bli öppna data. Syftet med värderingen är i 

stället att uppdatera redan befintliga data för att göra dem än mer tillgänglig. 

 

6.2.8 Tabell 2 

Följande tabell listar de värderingar som har identifierats i undersökningens resultat. 
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Riksantikvarieämbetet redovisas som den samlade myndigheten den är trots att en uppdelning 

har gjorts i redovisningen av resultatet.  

Myndighet Objektiv Subjektiv Praktisk 

Riksarkivet 0 2 1 

Lantmäteriet 0 0 2 

Världskulturmuseerna - - - 

Kungliga biblioteket 0 1 2 

Statistiska centralbyrån 1 0 1 

Riksantikvarieämbetet 0 1 2 

Trafikverket 0 0 1 

Totalt 1 3 9 

 

6.3 Vem arbetar med öppna data? 

Arbetet med öppna data är som tidigare nämnts inte vad som kan klassas som traditionell 

arkivverksamheten, något som har framgått i undersökningens resultat kring hur värdering 

inför urval och prioritering av information för publicering görs. Att identifiera vilka 

värderingar som görs och vad de grundar sig i är ytterst viktigt för att uppfylla studiens syfte 

men det finns också andra aspekter att beakta. En aspekt som kan bidra till förståelsen av vad 

värderingarna grundar sig i är att granska vilka som faktiskt arbetar med öppna data och vad 

dessa personer har för kompetenser.  

    Det visade sig vara i stort sett omöjligt att få en tydlig och klar bild av vilka som arbetade 

med öppna data vid de flesta myndigheterna då det i flesta fall är en mängd olika personer på 

olika sätt är inblandade i arbetet. Ofta saknas en tydlig struktur och hierarki i arbetet med 

öppna data.  

     De personer som har blivit intervjuade är de personer som ansågs (själva eller av andra på 

myndigheten) vara lämpliga att besvara frågor om värdering av öppna data. De är alla 

personer som på ett eller annat sätt arbetar med öppna data vid respektive myndighet. 

     Respondenterna fick i intervjun beskriva sin yrkesroll eller yrkestitel och resultatet av detta 

blev följande yrkestitlar: ”ansvarig för digital utveckling och avdelningschef”, ”antikvarie”, 

”arkivarie”, ”avdelningschef med särskilt uppdrag för frågor om öppna data”, ”avdelningschef 

med ansvar för digital utveckling”, ”förvaltningsledare och tjänsteförvaltare”, ”regional 

datasamordnare”, ”systembiblitokarie” och ”verksamhetsutvecklare för information”. Det är 

tydligt att det inte finns någon nationell struktur för arbetet med öppna data eller någon 
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yrkesroll som anses vara ansvarig för myndigheternas arbete med öppna data, varje 

myndighet har löst frågan på ett specifikt och unikt sätt. 

     Utöver de yrkesroller och yrkestitlar som tillskrivs respondenterna arbetar många andra 

kompetenser med frågor kring öppna data. Att försöka kartlägga eller redovisa alla dessa 

skulle vara omöjligt genom den metod som har använts i den här studien. 

 

7. Analys 

 

7.1 Primärt och sekundärt 

Resultatet av undersökningen visar att det sammanlagt finns en relativt jämn fördelning 

mellan primära och sekundära värderingar av öppna data där de sekundära värderingarna görs 

något oftare.81 Det framgår tydligt att det finns en mängd variation av perspektiv på värden av 

öppna data men att alla värden går att klassificera efter Schellenbergs teori om primära och 

sekundära värden. Att så väl flera primära och sekundära värden har identifierats innebär att 

öppna data värderas efter sitt värde för så väl den skapande organisationen som för andra 

parter.  

     Det här resultatet stämmer väl överens med de syften och nyttor  som Ubaldi menar att 

öppna data fyller.82 Nästan alla de primära och sekundära värderingar som har identifierats 

går på ett eller annat sätt att placera under något av dessa ganska breda syften och nyttor som 

Ubaldi räknar upp. Ubaldis syften och nyttor är som just nämnts väldigt breda vilket är viktigt 

att ha i åtanke. Hon nämner själv att öppna myndighetsdata är ett mycket outforskat område 

och därför kan en mängd olika syften och nyttor med det upptäckas.83 Ubaldi har visserligen 

väldigt övergripande beskrivit de syften som öppna data fyller men inte hur det sker i 

praktiken och hur det värderas, något som den här studien har gjort. De primära och 

sekundära värden som har identifierats och redovisats visar hur respondenterna vid 

myndigheterna ser på vilka nyttor och syften som deras öppna data fyller. Några exempel 

kommer att visa hur de punkter som Ubaldi lyfter ser ut i praktiken genom myndigheternas 

primära och sekundära värderingar. 

     Den första av de nyttorna och syften med öppna data som Ubaldi lyfter utgår från att 

myndigheter blir mer öppna och transparenta.84 Det här är något som undersökningen har 

                                                           
81 Tabell 1, s. 28 
82 Ubaldi. ”Open Government Data”, s. 4. 
83 Ubaldi. ”Open Government Data”, s. 4. 
84 Ubaldi. ”Open Government Data”, s. 4. 



38 
 

visat att flera av de undersökta myndigheterna arbetar mot genom sekundära värderingar där 

målet är att nå så många som möjligt och bidra till en transparent myndighet. Ett specifikt 

exempel på detta är Statistiska centralbyrån som ser öppna data som ett verktyg för att bli mer 

transparent i sin verksamhet. 

     Den andra nyttan och syftet som Ubaldi redovisar handlar om att öppna data ska bidra till 

att myndigheterna ska kunna effektivisera sin verksamhet.85 Detta är något som har blivit 

tydligt i flera primära värderingar. Ett exempel på det är Statistiska centralbyrån som vill 

effektivisera sin verksamhet genom att byta ut tidigare manuella moment mot automatiserade 

moment genom öppna data. 

     Den tredje nyttan och syftet som Ubaldi nämner är att öppna data ska möjliggöra för 

myndigheter och individer att fatta bättre beslut.86 Den här punkten går att identifiera genom 

sekundära värden. Trafikverket värderar öppna data sekundärt genom dess värde för andra 

myndigheter. Ett exempel som togs upp under intervjun var att trafikverkets öppna data ger 

blåljuspersonal de bästa vägbeskrivningarna. 

     Ubaldis sista punkt gällande nyttor och syften med öppna data handlar om att öppna data 

är en viktig resurs för ekonomisk tillväxt, entreprenörskap och social innovation.87 Även detta 

går att identifiera i flera sekundära värderingar som myndigheterna gör. Kungliga biblioteket 

gör exempelvis en sekundär värdering som utgår från att deras information ska kunna 

användas på så många sätt som möjligt och leda till innovation. 

     Intressant nog värderar fem av sju myndigheter sina öppna data både primärt och 

sekundärt, undantaget Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Anledningen till att Riksarkivet 

och Riksantikvarieämbetet endast ser sekundära värden i öppna data beror med stor 

sannolikhet på de uppdrag som myndigheterna har. Det som förenar Riksarkivet och 

Riksantikvarieämbetet är att deras främsta uppgift som myndigheter är att (visserligen på 

olika sätt) bevara och tillhandahålla kulturarv.88 Det är möjligt att den typen av uppgift driver 

myndigheterna till att främst se hur öppna data kan gynna samhället på olika sätt snarare än 

den interna verksamheten. Något som styrker detta påstående är att Schellenberg hävdar att 

sekundära värden bör återspegla så många forskarintressen som möjligt.89 Samtidigt gör 

Kungliga biblioteket och Världskulturmuseerna som också har, kulturella uppdrag, så väl 

primära som sekundära värderingar. Detta talar för att uppdrag med kulturell inriktning inte 

                                                           
85 Ubaldi. ”Open Government Data”, s. 4. 
86 Ubaldi. ”Open Government Data”, s. 4. 
87 Ubaldi. ”Open Government Data”, s. 4. 
88 Riksantikvarieämbetet. ”Om Riksantikvarieämbetet” & Riksarkivet. ”Om oss”. 
89 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 27. 
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begränsar myndigheter till att endast göra sekundära värderingar, det visar snarare att 

kulturella uppdrag är tätt sammanknutet med sekundära värderingar. 

 

7.2 Prioritering och värdering 

Det första resultat som måste konstateras innan en analys av värderingarna kan göras är att i 

stort sett alla myndigheter uttryckte en önskan om att publicera allt som juridiskt går att 

publicera. Att myndigheterna vill publicera allt som är möjligt som öppna data är en direkt 

brytning mot Schellenbergs teori om informationsvärdering. Schellenberg utvecklade sin teori 

om värdering och sin arbetsmodell för appraisal för att kunna gallra stora mängder 

information och endast spara det nödvändiga.90 Hur myndigheterna i studien ser på saken 

liknar mer Jenkinsons teori om informationsvärdering, som innebär att precis allt ska sparas 

för att inte bryta den organiska helheten.91 Resultatet av målet att publicera allt som går 

innebär att myndigheterna i praktiken snarare gör prioriteringar än urval, men principen för 

värderingen blir densamma. Här blir skillnaden mellan traditionell arkivverksamheten och 

öppna data mycket tydlig. Borglund och Engvall konstaterar att det finns en diskursiv skillnad 

mellan arkiv och öppna data. Den här studien visar på att det även finns en skillnad i arbetet 

kring urval och informationsvärdering rent principiellt och praktiskt.92 

     Resultatet av hur myndigheter värderar information som ska bli öppna data är tydligt. 

Sammanställningen av undersökningen visar att samtliga myndigheter som kunde svara på 

frågor om objektiv, subjekt och praktisk värdering (sex av sju myndigheter), gör värderingar 

som grundar sig i praktiska skäl. De praktiska skälen som har identifierats är främst kopplade 

till mängden arbete det krävs för att göra information till öppna data, vad det kostar att göra 

något till öppna data och om det finns några juridiska tveksamheter med informationen som 

ska göras till öppna data. Med andra ord görs i nästan alla fall en värdering av hur mycket 

information är värt i pengar, resurser eller arbetstid. Men även värderingar som görs efter 

säkerhetsrisk har identifierats. Att en praktisk värdering görs av nästan alla myndigheter är 

något som går att koppla till e-delegationens rådgivning om vad som bör tillgängliggöras. Ett 

av råden angående detta är: 

 

Hur mycket arbete är förknippat med att göra en viss informationsresurs tillgänglig för 

vidareutnyttjande? Om många sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter som inte 

                                                           
90 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 28. 
91 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 23. 
92 Borglund & Engvall. ”Open data? Data, information, document or record?”, s. 170-172. 
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får tillgängliggöras ingår i resursen kan ett omfattande manuellt granskningsarbete vara 

nödvändigt för att tillgängliggörande ska kunna ske. Detta kan tala för att andra 

informationsresurser bör prioriteras.93 

Om det är på grund av e-delegationen som myndigheterna gör denna värdering är omöjligt att 

säga men att praktiska värderingar ofta är nödvändigt är alltså något som e-delegationen 

påpekar. 

     Tre myndigheter gjorde subjektiva värderingar av information som ska bli öppna data. De 

tre myndigheter som gör subjektiva värderingar är Kungliga biblioteket, Riksarkivet och 

Riksantikvarieämbetet. Som tidigare nämnts hävdar Duranti att när det kommer till 

traditionellt arkivvetenskaplig informationsvärdering ska värderingen av information vara 

objektiv och opartisk. Med andra ord ska de som gör värderingen inte anpassa sig efter 

efterfrågan eller sina egna preferenser och intressen.94 Hälften av myndigheterna gör ingen 

subjektiv värdering och arbetar alltså efter Durantis punkter om objektivitet och opartiskhet. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att öppna data har visat sig skilja från arkivverksamhet när 

det kommer till dessa frågor. Den här skillnaden går bland annat att se i ett av de råd som E-

delegationen ger om värdering: 

En naturlig utgångspunkt är vilken information som enskilda och företag faktiskt 

efterfrågar. Undersök efterfrågan inom myndighetens verksamhetsområde. Undersök 

erfarenheter från andra myndigheter i Sverige eller utomlands som har liknande 

informationsresurser.95  

Utifrån Durantis perspektiv bryter alltså Kungliga biblioteket, Riksarkivet och 

Riksantikvarieämbetet från nutida arkivpraxis när de värderar information subjektivt efter 

efterfrågan. Om man däremot följer e-delegationens rådgivning gör dessa tre myndigheter en 

helt korrekt värdering. 

     Det visade sig att få myndigheter värderar öppna data efter vad som i den här studien 

klassificeras som objektiva värderingar. I undersökningen framkom det att en del av 

myndigheterna var i början av sitt arbete med öppna data och saknade därför policyer eller 

riktlinjer att värdera information efter. I vissa fall arbetar myndigheterna med att ta fram en 

policy eller riktlinjer just nu. Ett exempel på detta som redovisas i resultatet är Statistiska 

centralbyråns utredning. Utredningen ska leda till att objektiva beslut kan fattas kring vilken 

                                                           
93 E-delegationen. ”Vidareutnyttjande av offentlig information”, s. 38. 
94 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 329-330. 
95 E-delegationen ”Vidareutnyttjande av offentlig information”, s. 38-39 
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information ska publiceras som öppna data. Några myndigheter har dokument eller liknande 

som beskriver myndighetens arbete med öppna data men fokus i dessa har varit på andra 

aspekter än just värdering och urval av öppna data. Som undersökningen tidigare visat har 

Riksantikvarieämbetet mycket utarbetade riktlinjer för digitalisering men i dessa ligger nästan 

uteslutande fokus på digitalisering snarare än öppna data. Det som väl nämns om öppna data 

berör knappt värdering och urval. Då dessa dokument och riktlinjer inte kan ses som styrande 

av informationsvärderingen har de inte heller räknats.96 

 

7.3 Utfall av primära och sekundära värdering 

Primära och sekundära värderingar handlar främst om hur myndigheterna värderar 

information som ska bli öppna data ur ett större perspektiv, vilket värde informationen har när 

den väl är publicerad. De objektiva, subjektiva och praktiska värderingarna handlar i stället 

om värderingar som ställs mot varandra och avgör vad som faktiskt publiceras. Dessa två 

typer av värdering är kopplade till varandra vilket gör denna korrelation intressant att 

analysera för att förstå värdering. 

     Det tydligaste sambandet som går att se är mellan sekundära och subjektiva värderingar. 

Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet har en sak gemensamt som 

skiljer dem från de resterande myndigheterna. Detta är att de är de enda myndigheterna som 

endast gör sekundära värderingar, inga primära, och också värderar information subjektivt. 

Om de subjektiva värderingarna är en direkt följd av sekundära värderingar är svårt att 

fastställa och skulle inte gå att bevisa med tanke på att flera andra myndigheter gör sekundära 

värderingar men ändå inga subjektiva. Det är dock möjligt att Kungliga biblioteket, 

Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet gör subjektiva värderingar på grund av att de endast 

gör sekundära värderingar.  

     Utöver detta är det svårt att se några större korrelationer mellan olika typer av värderingar 

då en stor majoritet av värdering för urval av information gjordes efter praktiska skäl. 

 

7.4 Kompetens och roller 

Något som Duranti, Jenkinson och Schellenberg är överens om är att när det kommer till 

informationsvärdering måste detta göras av specifika yrkesroller för att kunna anses 

tillförlitligt och korrekt gjort. Hur Duranti, Jenkinson och Schelleneberg resonerar kring detta 

går att läsa i avsnittet ”Historiska paradigm av informationsvärdering”. Vem som gör en 

                                                           
96 Riksantikvarieämbetet. ”Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet”. s. 15. 



42 
 

värdering och vad den personen har för kompetens och bakgrund är alltså av stor vikt för 

värderingen i sig. Det intressanta i den här studien är inte vilka specifika yrkestitlar de olika 

respondenterna har utan snarare vilken typ av arbetsmodell myndigheterna använder för 

öppna data. 

     Resultatet av undersökningen visar att det är en mängd olika kompetenser och yrkestitlar 

som arbetar med öppna data för de olika myndigheterna. Endast en av sju myndigheter ansåg 

att en arkivarie var rätt person att svara på frågorna om värdering av öppna data. Det här visar 

på att öppna data ur myndigheternas perspektiv inte tolkas som ett område som strikt hör till 

området arkiv. Borglund och Engvall menar att det idag inte finns några tydliga gränser 

mellan fältet öppna data och fältet arkiv, i stället överlappar dessa två olika områden ofta 

varandra.97 Det här är något som blir mycket tydligt i resultatet. Att endast en av 

respondenterna var arkivarie visar på att fälten öppna data och arkiv överlappar varandra 

precis som Borglund och Engvall påstår. 

     Variationen mellan respondenternas olika yrkestitlar är mycket bred, exakt vilka olika 

yrkestitlar som respondenterna har går att läsa i resultatet. Något som blev uppenbart är att 

alla respondenter var väl insatta i organisationens verksamhet samt arbete med öppna data 

oavsett yrkestitel. Detta innebär alltså att det är kompetens snarare än till exempel utbildning 

eller yrkestitel som är viktigt i myndigheternas arbetsmodell för öppna data. Här skiljer sig 

myndigheternas syn på vem som ska arbeta med informationsvärdering från Durantis syn på 

saken. Duranti menar att professionalism måste ligga till grund för värdering av information 

och att endast en arkivarie kan göra detta.98 Snarare liknar myndigheternas arbetsmodell för 

öppna data Jenkinsons och Schellenbergs arbetsmodeller. Både Jenkinson och Schellenberg 

anser att det första steget i värdering av information ska göras av någon som har insyn i och 

kunskap om organisationens verksamhet. Jenkinson kallar denna person för en administratör 

och Schellenberg kallar den för record manager.99 Här går en jämförelse att göra med 

respondenternas kompetens och myndigheternas struktur kring arbetet med öppna data. Som 

nämns ovan har de flesta respondenter haft kunskap om sin myndighets verksamhet snarare än 

en utbildning eller bakgrund inom arkiv. Inte sällan har arbetet med öppna data endast varit en 

av respondentens arbetsuppgifter. Allt det här tyder på att det är kunskapen om 

organisationens verksamhet som myndigheterna ser som det viktiga för arbetet med öppna 

data. Den här typen av tänk korresponderar relativt väl med Jenkinson och Schellenbergs 

                                                           
97 Borglund & Engvall. ”Open data? Data, information, document or record?”, s. 164. 
98 Duranti. ”The Concept of Appraisal and Archival Theory”, s. 329-330. 
99 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 23, 27. 
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idéer om administratörer och record managers, yrkesroller som ska ha god insyn i 

organisationens verksamhet. Den andra delen av Jenkinsons och Schellenbergs 

arbetsmodeller, det vill säga arkivarier, saknas dock i myndigheternas arbetsmodeller.100 Det 

går inte heller helt att jämföra respondenterna med administratörer eller record managers då 

det inte är någon gemensam yrkesgrupp som respondenterna tillhör. Det är en stor variation 

av yrkesgrupper som arbetar med värdering av information som ska bli öppna data men som 

alla har kunskap om respektive myndighets verksamhet. Det framstår inte som att det finns 

några krav utbildning i hur information ska värderas för att kunna spegla myndighetens 

verksamhet, en kompetens som är viktig för Schellenberg och Jenkinson. 

     Strukturen i myndigheternas arbetsmodeller för öppna data är som visats inte alls lika 

tydlig som den som finns i arkivverksamheter. Det här beror antagligen på flera olika orsaker. 

Ett av skälen skulle kunna grunda sig i att öppna data fortfarande är ett mycket nytt fenomen 

för många myndigheter och även för samhället i stort. När en undersökning kallad ”2013 

Open Data Barometer Global Report” gjordes visade det sig att myndigheters arbete med 

öppna data tar många olika former och ofta bedöms vara ojämna och fragmentariska.101 Det 

här skulle kunna vara en förklaring till varför inga specifika yrkesgrupper verkar ha formats 

eller utvecklats för att arbeta med öppna data. Det kan tänkas att de som arbetar med öppna 

data och arkiv bör vara av samma yrkesgrupper då båda dessa områden arbetar med 

tillgängliggörande av information, men så är inte fallet. Anledningen till detta går med största 

sannolikhet att finna i det som Borglund och Engvall identifierar. De hävdar att öppna data 

och arkiv rent teoretiskt arbetar med samma sak (allmänna handlingar/information) men att 

områdena skiljer sig när det kommer till den praktiska delen av arbetet. Sammanfattningsvis 

kan sägas att de som värderar information som ska bli öppna data alltså inte är en specifik 

yrkesgrupp, i stället är det de personer som har stor kunskap om myndighetens verksamhet. 

Ur ett arkivvetenskapligt perspektiv kan dessa personer närmast jämföras med Jenkinsons 

administratörer eller Schellenebergs record managers. 

 

8. Avslutande diskussion 

Undersökningen har gett svar på vad svenska myndigheter grundar sitt urval, sin selektering 

och sin prioritering av information som ska bli öppna data på ett mer teoretiskt plan genom 

primära och sekundära värden samt på ett mer metodologiskt och praktiskt plan genom 

                                                           
100 Cook. ”What is Past is Prologue”, s. 23, 27. 
101 Wessels, Finn, Sveinsdottir & Wadhwa, Kush. Open Data and the Knowledge Society. Amsterdam: 
Amsterdam Univeristy Press, 2017. E-bok, s. 53-54. 
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objektiva, sekundära och praktiska värden. 

     Det som främst ligger till grund för myndigheternas värdering av information har visat sig 

vara sekundära värden. Det är alltså främst en önskan om att tillgängliggöra information 

genom öppna data för andra parter än den egna myndigheten som är den största faktorn som 

styr värderingen av information. Samtliga myndigheter som deltog i undersökningen angav 

sekundära värden för den information som är tänkt att publiceras som öppna data. Även 

primära värden ligger till grund för värderingen av information för fyra av sju myndigheter. 

Det här innebär att en majoritet av myndigheterna även låter aspekter av informationen som 

gynnar den egna verksamheten påverka urvalet av öppna data. Så väl primära som sekundära 

värden styr alltså urvalet av information som ska bli öppna data men sekundära värden väger 

tyngre i vågskålen. Med andra ord ses öppna data som något som främst ska gynna andra 

parter än myndigheten själv. 

     Trots att myndigheterna gör en mängd olika primära och sekundära värderingar är det utan 

tvekan främst praktiska värderingar som i slutändan styr urval av information för publicering 

av öppna data. Det innebär alltså att hur mycket resurser information kräver för att publiceras 

i de absolut flesta fall värderas högre än andra värden som till exempel efterfrågan. Det är 

dock viktigt att påpeka att det i vissa fall görs flera värderingar. Det kan innebära att 

myndigheten först avgränsar urvalet efter en praktisk värdering och sedan avgränsar detta 

urval efter en subjektiv värdering. Ett exempel på detta är Riksarkivet där respondenten först 

värderade information efter hur mycket resurser det skulle ta att publicera (praktisk värdering) 

och efter det publicerade den information respondenten själv ansåg vara intressant (subjektiv 

värdering). Undersökningen visar alltså att så som läget ser ut nu är det i de flesta fall 

praktiska värderingar som ligger till grund för det urval av information som publiceras som 

öppna data. Om myndigheterna hade mer resurser skulle de praktiska värderingarna med 

största sannolikhet minska. 

     Urvalet, selekteringen och prioriteringen av information grundar sig också i vem eller vilka 

som arbetar med öppna data. Undersökningen har visat att det inte finns någon specifik 

yrkesroll hos myndigheterna som har ansvar över värdering av information som ska bli öppna 

data. Det här visar tydligt att öppna data som område är nytt och saknar tydliga gränser, något 

som Borglund och Envall påpekar.102 I stället arbetar en mängd olika kompetenser med öppna 

data och resultatet av vilka dessa personer är verkar snarare styras av verksamheten som 

myndigheterna utför än att de arbetar med området öppna data. Dessa personer påverkas i sin 

                                                           
102 Borglund & Engvall. ”Open data? Data, information, document or record?”, s. 164. 
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värdering av myndighetens verksamhet och uppdrag snarare än till exempel Durantis tre 

punkter om objektivitet, opartiskhet och professionalism103 

     Sammanfattningsvis kan sägas att de myndigheter som undersökts i den här studien 

grundar sitt urval och sin selektering av information som publiceras som öppna data i flera 

olika värderingar. Myndigheterna värderar informationen främst efter dess sekundära värde, 

med andra ord dess värde för samhället, näringslivet, forskarvärlden, individen och så vidare. 

Det innebär att information värderas efter till exempel hur många informationen når ut till, 

vilken efterfrågan som finns, dess demokratiska värde och vilket värde informationen har för 

andra organisationer/enskilda. Myndigheterna värderar också informationen efter nyttan den 

har för sin egen verksamhet, det vill säga primära värdet. Det är viktigt att understryka att 

primära värderingar görs i mindre utsträckning än de sekundära. Primära värderingar som 

identifierats är till exempel intern effektivisering, förändrad affärsmodell och förbättrad 

kommunikation. Dessa mer övergripande informationsvärderingar är de som urvalet och 

selekteringen av öppna data grundar sig i men är inte det enda som styr urvalet och 

selekteringen. Det som i den här studien kategoriseras som praktiska värderingar är den 

absolut största faktorn som urvalet och selekteringen grundar sig i. Kostnaden, resurserna och 

säkerhetsläget är det som just nu främst ligger till grund för svenska myndigheters urval och 

selektering av information som publiceras som öppna data. Om myndigheterna inte var 

begränsade av resurser skulle studien med största sannolikhet få ett helt annat resultat. 

 

9. Fortsatt forskning 

 

9.1 Myndigheters samarbete med öppna data 

En aspekt som har visat sig intressant genom intervjuerna är hur myndigheter samarbetar med 

varandra för att publicera öppna data. Det finns möjlighet att forska kring hur det här 

samarbetet ser ut och om några hierarkiska strukturer för myndigheterna i arbetet med öppna 

data går att identifiera. Riksarkivet som ska ha den ledande rollen för arbetet med öppna data 

verkar vara en av myndigheterna som arbetat minst med just dessa frågor, hur påverkar detta 

myndighetens ställning som vägledare i arbetet? 

 

9.2 Vilka arbetar med öppna data? 

 I den här studien har det främst undersökts vilken yrkestitel som respondenterna har och hur 
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detta kan kopplas till arkivvetenskapliga arbetsmodeller. Genom intervjuerna har det också 

visat sig att många fler än bara respondenterna arbetar med just öppna data vid 

myndigheterna. Att forska om hur myndigheterna har strukturerat sitt arbete med öppna data 

på ett djupare plan kan med största sannolikhet bidra till att kartlägga hur den 

arkivvetenskapliga sfären och öppna data hänger samman. 
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