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1. Sammanfattning 
Följande rapport presenterar ett ramverk utvecklat för att fatta beslut om hur ett dataset kan               
tillgängliggöras som öppna data. Detta ramverk har tagits fram för Västra Götalands            
kommuners räkning, och skall vara till hjälp för kommuner inom Västra Götalandsregionen            
att avgöra huruvida olika dataset kan öppnas upp eller inte. Ramverket är framtaget och              
baserat på olika kriterier, krav och förutsättningar för att öppna data. Viktiga krav att ta               
hänsyn till vid kommunalt öppnande av data kan exempelvis vara sekretessbelagda           
uppgifter, samt befintliga lagar gällande hur personlig information bör bearbetas inför           
publicering. Utöver utvecklingen av ramverket har öppna data beskrivits i sin helhet,            
tillsammans med dess fördelar och lämpligt tillvägagångssätt för publicering.  
 
Ramverket presenteras som en beslutsprocess, bestående av fyra huvudsteg med tillhörande           
underpunkter, vilka skall följas i kronologisk ordning. Första steget är informationsklassning ,           
vilket hanterar datasetets möjliggörande till publicering angående säkerhet, lagkrav och          
sekretessfrågor. Steg två handlar om format , vilket handlar om att garantera ett standardiserat             
och användbart format på datan som skall öppnas upp. Steg tre innefattar datasetets åtkomst ,              
vilket handlar om att säkerställa tillgängligheten på datan, samt förutsättningar för att            
möjliggöra publicering av användbar data med så få restriktioner som möjligt. Det slutgiltiga             
steget, licenser , handlar om att bestämma villkor för användning av datan som skall öppnas              
och hur den får återanvändas. Att använda en befintlig licens gällande datahantering och             
åtkomst rekommenderas starkt, då utbudet av standardiserade licenser är brett. Vidare leder            
oftast egenskapade licenser till större bekymmer än faktisk nytta, då dessa, med sina speciella              
restriktioner lätt kan missförstås av användarna.  
 
Om samtliga steg, samt dess underpunkter, krav och förutsättningar uppfylls kan det avsedda             
datasetet publiceras. Rapporten beskriver även hur man lämpligen går till väga för att             
publicera data och genom vilken typ av tjänst. Den lösning gruppen har arbetat fram och               
starkt rekommenderar är att skapa en webbtjänst, från vilken datasetet skall nås. Från denna              
webbtjänst skall datan vara nedladdningsbar, gärna möjlig att visualisera direkt genom grafer            
utan nedladdning. Uppdaterad data skall vara möjlig att ladda upp från användarens dator             
direkt in i datasetet. Lämpligen lagras datan i ett så kallat datalager.  
 
Slutligen har ett antal exempel tagits fram, till stor del baserat på de data London City valt att                  
publicera och visualisera genom sin samlade webbtjänst. Dessa exempel ger en övergripande            
blick över vilka typer av kommunal data som kan vara av värde att publicera på en samlad                 
webbtjänst för Västra Götalands kommuner. Huvudpunkterna vilka nämns och beskrivs är:           
Politik, miljö, utbildning, trafik, sysselsättning, geodata och folkhälsa.  

2 



 

2. Inledning 
Det finns en stor medvetenhet idag om öppna data, men Sverige ligger långt efter i arbetet                
med att öppna upp data jämfört med liknande länder, såsom Finland, Danmark och             
Storbritannien. Det saknas fortfarande kunskap och förståelse kring en del av aspekterna av             
ämnet. Utmaningar med öppna data i dagsläget innefattar bland annat att sprida ett             
standardiserat tillvägagångssätt för hantering och användande av format för att minska           
mängden inkompatibla dataset, och att förebygga och eliminera osäkerheten runt öppna data            
både genom att sprida lärdom om de krav som finns samt vilket värde som det kan resultera i. 
 
På uppdrag från VästKom har projektgruppen arbetat fram ett ramverk, vilket skall hjälpa             
Västra Götalands kommuner att fatta beslut om vilka data som är lämpliga att publicera öppet               
för allmänheten. Genom att studera tidigare arbeten om öppna data har kunskap bildats, och              
en förmåga att framställa ett lämpligt beslutsverktyg utvecklats. Detta ramverk skall           
underlätta processen för beslutfattande gällande vilken information som kan publiceras, samt           
vilken information som inte bör publiceras. Ramverket är tänkt att underlätta dessa val för              
anställda inom Västra Götalands kommuner. Rapporten innehåller en detaljerad beskrivning          
av ett antal krav, samt förutsättningar vilka måste följas i arbetet med öppna data, sedermera               
följer ramverket, och därefter en guide för hur publiceringsprocessen av öppna data kan gå              
till. Ovannämnda tre avsnitt (avsnitt 3, 4, 5) utgör tillsammans grunden för arbetet med öppna               
data, och är en stark rekommendation till hur man bör gå tillväga. Utöver detta beskrivs en                
mängd verklighetsbaserade exempel på kommunal data som kan skapa stor nytta genom att             
publiceras, som en hjälp till att prioritera vilka data som skall publiceras i första hand.  
 
I följande avsnitt kommer en beskrivning av projektets syfte och dess metod, där metoden              
presenterar hur projektgruppen har inhämtat informationen för att lyckas med uppdraget. För            
att underlätta läsningen finns en ordlista vilken förklarar vanligt förekommande begrepp           
relaterade till öppna data. Avsnittets sista punkt tar upp varför Västra Götalands kommuner             
bör öppna upp sina data, till detta framkommer starka argument, samt exempel på vilka              
fördelar som kan uppnås med öppna data. 

2.1 Syfte och beskrivning av uppdrag 

Uppdragets syfte var att hjälpa Västra Götalands kommuner att påbörja processen att öppna             
data, genom att ge vägledning till hur de skall fatta beslut om vilken information som kan                
öppnas upp. Det som konkret önskades var ett ramverk som skall underlätta dessa beslut för               
kommunerna. För att ta fram detta ramverk gjordes en värdering av olika förutsättningar,             
aspekter och krav som påverkar beslut om huruvida ett dataset är lämpligt att öppna eller inte.  
 
Efter första steget att ta fram ett konkret ramverk till Västra Götalands kommuner, värderas              
det vidare på vilket sätt man bör publicera datasets på ett tillgängligt och standardiserat sätt.               
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Även hur man skall gå tillväga med själva processen att publicera den öppna datan nämns.               
När datasetet väl är publicerat handlar det även om hur man skall marknadsföra och förvalta               
det på bästa sätt.  
 
Uppdragsgivare:  Ann-Charlotte Klarén, E-hälsosamordnare, Skaraborgs kommunalförbund. 

2.2 Metod 
För att ta fram ett förslag på ramverk för att hjälpa kommunerna att öppna data, var djupare                 
forskning inom ämnet nödvändig. Ett antal artiklar och rapporter studerades för att få en              
omfattande förståelse för området. Samtal med forskare inom ämnet ingick även i förstudien.             
Utöver detta har redan implementerade lösningar specifikt för kommunal och statlig data            
studerats. Det väcktes ett särskilt intresse för Naturvårdsverkets, Sveriges Kommuner och           
Landsting (SKL), Finlands, Londons och Australiens lösningar av öppna data. Ramverket           
som tagits fram i denna rapport är baserat på kunskap som skapats utifrån deras strukturer               
och har kompletterats med erfarenhet och kunskap från insatta forskare inom ämnet.  

2.3 Definitioner  
För att göra läsningen smidigare och lättare att förstå, följer här en lista över hur vissa                
begrepp är definierade. 
 
API 
Application Programming Interface, definierar hur utvecklaren kan kommunicera med annan          
hård- eller mjukvara. Tillåter utvecklaren att förstå gränssnittet denne utvecklar emot. 
 
Dataset 
En bestämd mängd eller set samlad data. I denna rapport används dataset för att definiera den                
mängd av data, vilka önskas bli öppna data.  
 
Personlig data 
Data som går att knyta till en specifik individ. Anonym data är motsatsen. 
 
Ramverk 
Är en uppsättning regler, riktlinjer samt rekommendationer och anvisningar som krävs för att             
säkerställa att ett projekt följer sina strategiska riktningar.  
 
Öppna data 
I denna rapport definieras öppna data som digital information som vem som helst kan komma               
åt, använda, modifiera och dela - med förbehåll. Öppna data är data vilka förses med en fri                 
licens vilka inte har fler begränsningar, utöver att användaren måste specificera var datasetet             
kommer ifrån. Främst för att nästa användare skall kunna kontrollera datans korrekthet från             
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dess ursprungliga källa. När man talar om att öppna upp data syftas det preliminärt till att                
öppna anonym data, alltså data vilka är fria från namn, adresser som sedermera kan knytas till                
en specifik person.  

2.4 Varför man skall öppna data 
Öppna data anses generera offentligt värde, särskilt genom innovation, ekonomisk tillväxt           
och öppenhet. Forskning har visat att samhällsvinsterna blir stora när myndigheter publicerar            1

öppna data, men vinsterna är inte nödvändigtvis enbart ekonomiska. Olika studier har            
bekräftat att proaktivt släpp av offentlig och privat data i öppna format skapar fördelar för               
medborgare, forskare, företag, och diverse andra intressenter. Öppna data bidrar till ökad            
transparens i samhället, vilket i sin tur leder till mer upplysta medborgare och därmed, i               
längden en förbättrad demokrati. Öppna data för även med sig möjligheten att data sprids till               
nya målgrupper och kan därmed sannolikt komma att användas på nya sätt. Exempel på det är                
att nya applikationer skapas, eller nya typer av analyser görs, exempelvis utförda av             
journalister. Öppna data kan även hjälpa till att skapa stort internt värde inom kommunerna,              
till exempel genom att vissa processer kan effektiviseras genom att data öppnas upp. 

3. Viktiga krav och förutsättningar 
I föregående avsnitt förklarades rapportens syfte och beskrivning av uppdraget Västra           
Götalands kommuner överlämnade. Hur gruppen har arbetat och forskat för att få en             
djupare förståelse för ämnet, de definitioner som används i rapporten, samt en introduktion             
om vad öppna data är och varför man skall öppna upp data. Detta avsnitt går igenom de                 
väsentliga krav och förutsättningar som är viktiga att ta i hänsyn vid hantering och              
publicering av öppna data. Hantering av känslig information, lagar kring ämnet, formatering            
på data, dess tillgänglighet, samt dokumentation. 
 
Genom olika kriterier och krav för öppna data skall denna punkt ge insikt i vad som är viktigt                  
att ha i åtanke när man värderar vilken information som är lämplig att öppna upp. På lång sikt                  
bör man öppna all data där det inte finns något hinder för publicering. Det är svårt att förutse                  
vilken data som är, eller i framtiden kommer att vara, mest värdefull att tillgängliggöra. Det               
enda sättet att se till att rätt data finns tillgänglig är därför att publicera så mycket som                 
möjligt. Aspekter som bör tas hänsyn till vid öppnande av data bearbetas i denna punkt. 

3.1 Säkerhet 
Det finns informationssäkerhetstandarder vilka starkt rekommenderas att förhålla sig efter,          
dessa standarder är följande: SS-ISO/IEC 20071 och 27002 som innefattar ”Ledningssystem           
för informationssäkerhet” och ”Riskhantering för informationssäkerhet”. Det finns en         
vägledning för att implementera dessa standarder som Myndigheten för samhällsskydd och           

1 Pågående studie “Startguide för beslutsfattare ” av Anders Frick och Jan Ainali. 
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beredskap (MSB) publicerat. Standarderna innefattar bland annat att kommunens IT-system          
är informationsklassade, samt att det finns underlag för att publicera kommunens datakällor            
som öppna data. För att kunna avgöra vilka data som kan publiceras som öppna är det                
grundläggande att ständigt jobba med informationssäkerheten. De primära frågor som          
kommuner skall kunna svara på är vilka data som är i skick att publiceras, samt om datasetet                 
på något sätt behöver bearbetas innan det blir tillgänglig som öppna data. Exempel på data               
som skulle behöva bearbetas kan vara personlig- och sekretessbelagd data. Innan publicering            
skall ett ställningstagande tas om informationen är lämplig eller olämplig som öppna data. 

3.2 Känslig information  
Ett av de viktigaste kraven för att kunna öppna data är att datan inte får innehålla känslig                 
information. Det handlar mestadels om personlig integritet, men kan också innefatta andra            
sekretessbelagda uppgifter. Dessa punkter är viktiga att överväga för varje dataset som är             
ämnat att publiceras.  

3.2.1 Personlig integritet och PUL 
Det är viktigt att vara vaksam när det gäller personuppgiftslagen (PUL). Om data som ämnas               
att publiceras öppet innehåller personuppgifter, bör man se till att avidentifiera datasetet.            
Vilket betyder att man raderar ut siffror, såsom personnummer och adresser, vilka kan knytas              
till en specifik person, utan att ta bort någon annan data som kan vara av nytta. Det är inte                   
lagligt att publicera data som innehåller information om personlig data.  
 
Hantering av dataintegritet och autenticitet är ett par av de viktigare frågeställningarna            
angående säkerhet och hantering av öppna data. Lösningar inom dessa områden leder ofta till              
ansvar och krav angående publicering och användning av data. De två vanligaste lösningarna             
för detta är att försedd data endast får hanteras i informerande syften, samt att data som                
används är licens- eller lagligt bindande.  

3.2.2 Sekretessbelagda uppgifter  
Ifall datasetet innehåller sekretessbelagda uppgifter bör det utredas om det går att publicera             
de delar av datasetet som inte är känsliga. Det är även viktigt vid sekretesshantering att               
utforska möjliga konsekvenser som kan uppstå vid kombinering av ett flertal dataset för att              
förhindra användning av data som kan användas i kränkande, skadligt eller olagligt syfte.             
Någon direkt standard för hur djupt man skall analysera de olika dataseten finns inte. Det är                
upp till den som publicerar datan hur utförligt föranalysen skall ske vid jämförelse mellan              
dataseten. 

3.3 Lagar  
Känslig information, vilken nämnts ovan, finns det lagar som hanterar. Dessa begränsar            
vilken information som får publiceras och inte. Enligt dessa lagar måste man se till att skydda                
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integriteten hos personer och företag, samt kunna säkerställa att sekretessbelagda uppgifter           
inte publiceras. Utöver den känsliga informationen finns andra lagar att förhålla sig till,             
såsom att inte bryta mot upphovsrätten eller andra närliggande lagar. Det finns även konkreta              
lagar för öppna data, som handlar om att offentliggöra statlig data, såsom Public Sector              
Information -lagen (PSI-lagen) och General Data Protection Regulation (GDPR). Utöver         
dessa lagar finns det olika direktiv som man, beroende på typ av data, bör förhålla sig till. Ett                  
exempel på sådant är Inspire-direktivet som behandlar spatial och geodata. Utöver           
nedanstående punkter, rekommenderar vi vidare läsning till Juridisk vägledning av          
E-delegationen, vilket bland annat innehåller rättsliga regelverk inom öppna data . 2

3.3.1 Upphovsrätt  
Vid användning eller publicering av dataset är det viktigt att den ansvarige för datasetet              
refereras till vid behov. Om man inte själva har upphovsrätten för datasetet ni önskar              
publicera, bör ni utreda vem som har upphovsrätten innan ni publicerar. Vet ni vem som har                
upphovsrätten ber ni om tillstånd att få publicera datasetet som öppna data.  

3.3.1 PSI-lagen 
Public Sector Information - lagen (PSI-lagen) är ett direktiv om vidareutnyttjande av            
handlingar från den offentliga förvaltningen, men nämner inte explicit öppna data. Istället            
handlar den om att underlätta för privatpersoner att ta del av offentliga handlingar. 

3.3.2 GDPR  
General Data Protection Regulation är en EU-förordning, vilken skall vara till fullo            
implementerad den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att göra persondata säkrare i den               
benämning att den endast får samlas in legalt under strikta förutsättningar, samt att             
insamlaren måste ha en legitim orsak till datainsamlingen. Utöver detta skall den även             
möjliggöra att ta bort data om sig själv från webbsidor, webbtjänster och sökmotorer på egen               
begäran. GDPR kommer även att, till viss del ersätta den befintliga PUL -             
Personuppgiftslagen gällande data på nätet. 

3.4 Öppet format  
När man skall öppna data måste datasetet vara tillgängligt i ett öppet format, vilket innebär att                
det inte sätter några restriktioner på dess användning. Vissa dataformat är mer passande för              
öppna data än andra. I det stora hela skall filer erbjudas i ett format som bygger på en öppen                   
standard och där formatet ligger nära datan. Att formatet ligger nära data betyder att datan               
skall innehålla så lite kodning som möjligt, alltså att den skall beskrivas i ren text. Det bör                 
inte krävas en specifik mjukvara för att kunna nyttja den öppna datan, användaren skall även               

2 Vidareutnyttjande av offentlig information - En vägledning för myndigheter , av E-delegationen: 
https://skl.se/download/18.430f8b0b145ac911ed643836/1399451140249/Juridisk-v%C3%A4gledning
-e-delegationen.pdf  
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kunna bearbeta datan. Format såsom PDF, Excel och Word kräver specifik programvara för             
att kunna användas, det rekommenderas att öppna och datanära format används. Ett öppet             
format är exempelvis CSV (comma-separated values), vilket är ett filformat som kan            
användas vid utbyte av data mellan olika program som har olika filformat-standarder, dvs. att              
formatet inte kräver någon specifik programvara. De flesta program såsom Excel kan            
exportera kalkylblad till CSV-format. Andra standardiserade öppna format som är          
välanpassade för komplex data är bland andra XML, JSON och RDF.  

3.5 Maskinläsbart format  
Maskinläsbart format innebär att data måste vara tillgänglig i ett format som kan hanteras av               
datorer. Det innebär att datasetet som publiceras bör ha en permanent plats på internet, och               
bör tillåta tillgång genom programmering. Data skall alltså vara strukturerad för att            
möjliggöra automatisk databehandling. Användarvillkor och licenser till datasetet bör vara          
maskinläsbara även dem, de skall vara accepterade på internet, och data bör kunna laddas ned               
omedelbart utan att belasta de som publicerat den. Exempel på maskinläsbara format är XML              
och JSON.  

3.6 Tillgänglighet och kompletthet 
Tillgänglighet innebär att placeringen på datasetet skall vara välkänt. Det är viktigt att             
informationen och licensvillkoren är lätta att hitta på en samlad informationssida. Datan skall             
även vara nedladdningsbar via internet utan kostnad. För att förbättra tillgången till datasetet             
bör man lägga till en välskött datakatalog, optimera metadata av dataset för sökmotorer, samt              
publicera data i enlighet med länkad-data-paradigmet. Ett annat exempel på hur man kan             
åstadkomma tillgänglighet är att tydligt visa hur användaren kan komma åt data, genom att              
använda lämpliga ikoner, rubriker, underrubriker osv. för att enklare kunna visualisera ett            
stort dataset tillhörande olika ämnen. Londons öppna data-lösning för detta är att använda             
såväl dashboards som grafer för att, exempelvis visa hur arbetslösheten har utvecklats under             
ett visst tidsintervall. Kompletthet är också ett viktigt kriterium. Öppna data bör finnas             
tillgänglig i sin helhet. Viktigt att tänka på är att skapa gränssnitt som inte begränsar               
åtkomsten till delar av datan. Om man börjar med att publicera delmängder av datasetet är det                
viktigt att vara tydlig med att målet är att publicera hela datasetet. Det är viktigt att vara                 
tydlig med de brister som finns, samt tydligt informera om att det endast är delmängder av                
datasetet som publicerats och att det arbetas på att publiceras i  komplett form.  

3.7 Återanvändning  
Enligt standardiserade användarvillkor skall datasetet vara gratis för återanvändning, oavsett          
vem som är återvändare eller vad ändamålet är. Exklusive begränsningar gällande integritet            
och säkerhet finns det inga övriga juridiska begränsningar på återanvändning av data. Det bör              
finnas en informationssida där användaren kan läsa om den öppna datans villkor. Detta för att               
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användarna skall kunna hitta och känna till vilka öppna data som finns tillgängliga, vilka              
villkor som gäller och hur dess data skall tolkas. Få restriktioner på öppna data ökar chansen                
till att den kommer till användning. Licensvillkoren bör vara tydliga och transparenta, samt             
stödja återanvändning. All upphovsrätt har hävts och befrielsen av datasetet är tydligt uttryckt             
i användarvillkoren.  

3.8 Kostnader 
Öppna data skall vara gratis eller ha en maximal kostnad på värdet av de marginella               
kostnaderna. Om en avgift tas bör betalningen ske över internet och datan skall kunna              
erhållas direkt när betalningen är genomförd. Att avgiftsbelägga den öppna datan minskar            
användandet, även om avgifterna är små. Administrationen av den öppna datan ökar däremot             
om den öppna datan avgiftsbeläggs. Det är vanligt att en aktör tar betalt för den öppna datan                 
för att skydda sin affärsmodell genom att låsa in data under avtal och rättigheter. Aktören gör                
detta för att inte riskera att andra vidareutnyttjar datan utan att det ger en gynnande effekt för                 
aktören rent ekonomiskt. Detta rekommenderas ej eftersom det hämmar syftet med öppna            
data och individuell tillgång. 

3.9 Publicera data genom API eller Öppen databas 
Det skall inte finnas några tekniska restriktioner på den öppna datan. Om fallet är som sådant                
att det ej går att ladda ner det kompletta datasetet bör ett API användas. Det primära målet                 
bör vara att publicera nedladdningsbara dataset i en öppen databas så användaren kan arbeta i               
offline-miljöer, samt har möjlighet att studera datasetet på sitt eget sätt. Vid användning av ett               
API skall det vara så fritt från restriktioner som möjligt. Exempelvis skall inte användaren              
behöva registrera ett konto med sin personliga identitet för att nyttja ett API och på så vis den                  
öppna datan. Det rekommenderas att användaren skall kunna registrera ett anonymt           
användarkonto. Detta uppfyller kravet om att data inte skall vara diskriminerande, samt att             
den skall vara tillgänglig i en smidig och lämplig form. 

3.10 Licenser  
En licens är en juridisk text där alla villkor och förutsättningar står för hur datan man laddar                 
ner får användas och spridas vidare. Överlag upplevs juridiken bakom öppnandet av data på              
kommunal nivå som krånglig, i synnerhet gällande sekretess- och personuppgifter. Det           
rekommenderas starkt att använda redan etablerade och standardiserade licenser. En          
standardlicens är Creative Commons CC-BY, med denna får användaren använda materialet i            
fråga precis hur denne vill, så länge denne uppger vem som är upphovsman. Det finns ett                
verktyg som heter CC0 (CC Zero) vilket är specifikt till för att frånsäga sig upphovsrätten på                
material, detta förutsätter att det finns någon som innehar upphovsrätten till att börja med.              
Om kommunen vill publicera data som inte innehar någon upphovsrätt, till exempel om             
upphovsrätten på ett gammalt verk löpt ut kan inte kommunen själva stämpla materialet med              
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någon licens då de inte äger rättigheterna. Det kommunen då kan göra är att stämpla               
materialet med ett Public Domain-märke, detta är till för att förtydliga att ingen äger              
upphovsrätten till materialet. 
 

Det finns flera anledningar till att inte skapa en egen licens. Problemet med egenskapade              
licenser är att de ofta blir för omfattande. Användaren känner inte igen licensen, samt att det                
blir svårt att förutse kompatibilitet om antalet licenser ökar markant. Det finns även de fall då                
egenskapade licenser ej anses bidra till öppna data, detta just på grund av avsevärt många,               
eller hårda restriktioner på användandet. Det rekommenderas starkt att använda någon av alla             
de standardlicenser som finns, framför att skapa en egen. Någon direkt rekommendation på             
vilken licens som bör användas har gruppen inte tagit fram, Vad som däremot             
rekommenderas är att samtliga, involverade kommuner försöker komma överens om en           
gemensam, då detta kortar ner publiceringsprocessen avsevärt. Utifall flertalet kommuner          
använder olika licenser finns möjligheten att deras respektive regler och förutsättningar           
krockar förr eller senare, vilket sedermera leder till att licensen kan behöva bytas ut mot en                
mer passande och kompatibel, vilket leder till onödigt extraarbete. 

3.11 Dokumentation och beskrivning 
Kommuner tjänar på att publicera så mycket information om den öppna datan som möjligt.              
Denna data bör finnas på en informationssida tillhörande kommunen. Informationen bör           
kunna svara på frågor angående kvaliteten på datan, om det är något som saknas, om datan är                 
missvisande (och isåfall varför) samt om datan behöver tolkas på ett speciellt sätt.             
Informationen bör alltså beskriva vilka brister som finns med den öppna datan. Brister kan              
vara tillfälliga, exempelvis kan ett dataset publiceras även om det inte för tillfället är              
komplett. Det krävs då att det tydligt står skrivet att datasetet inte är komplett, samt när det                 
kan tänkas bli det. Om datasetet har någon tidsbegränsning i form av tillgänglighet, eller              
andra kända begränsningar bör kommunen skriva detta på informationssidan. 
 
Det finns en del generell information som alltid bör finnas med vid publicering av öppna               
data. Det skall finnas med en tydlig markering där användarna blir informerade om att              
informationen är tillgänglig för vidareutnyttjande. En kort beskrivning av informationen och           
när den senast blivit uppdaterad är viktig. De villkor som gäller för vidareutnyttjande av              
datasetet, om det är avgiftsbelagt, och länkar till de licenser som omfattar datasetet måste              
framgå. Dessutom vilka tekniska format datasetet är byggt på, exempelvis XML, JSON eller             
CSV. 
  
Om användarna får god information gällande dokumentationen vet de med större säkerhet på             
förhand vad som kan förväntas kvalitetsmässigt av den öppna datan, samt får möjligheten att              
kunna tolka datan på ett korrekt sätt. Kommunen bör utse en eller flera ansvariga              
kontaktpersoner för varje specifikt dataset. Kontaktpersonen skall kunna svara på praktiska,           
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juridiska, affärsmässiga och tekniska frågor angående datasetet. En kommun kan ha flera            
kontaktpersoner, men bör utse en övergripande kontaktperson. 
 
Ytterligare ett tillvägagångssätt för att förbättra dokumentationen av öppna data är en            
tvåvägskommunikation mellan kommun och användare. Vid publicering av öppna data är det            
möjligt att tillåta användarna att rapportera in eventuella fel och brister de upptäcker. På detta               
vis kan informationen kompletteras där brister upptäcks allt eftersom det att datan används.             
Denna kommunikation ökar kvaliteten på den öppna datan. 

4. Ramverk för beslutsfattande 
Föregående avsnitt beskrev de nödvändiga krav, samt förutsättningar vid hantering och           
publicering av öppna data. Detta avsnitt förklarar det ramverk gruppen skapat för            
beslutfattande angående vilka data som är säkra att öppna upp, samt hur ramverket skall              
användas. Stegen som säkerställer ifall data kan öppnas upp i ramverket utgår ifrån datans              
informationsklassning, format, åtkomst och licens. 
 
Följande ramverk är framtaget på uppdrag av VästKom, som stöd till kommunerna i länet.              
Ramverket är ämnat att avgöra om olika typer av data kan öppnas upp eller inte. Ramverket                
innefattar ett antal övergripande steg med tillhörande underpunkter, vilka skall följas för att             
på ett strukturerat sätt ge vägledning åt användaren. Vidare ges en beskrivning av vad              
respektive steg handlar om, och hur man använder det. 
 
Steg 1. Informationsklassning: I det första steget analyseras datasetets möjliggörande till           
publicering angående säkerhet, lagkrav och sekretessfrågor. Steget handlar om att förstå           
innebörden av datan och vikten av att se till att innehållet inte motsätter sig några lagar, för då                  
får datan inte publiceras. Om data inte uppnår kraven i första steget finns ingen anledning till                
att fortsätta med nästkommande steg utan att ha rättat till bristerna. 
 
Steg 2. Format: Det andra steget handlar om att garantera ett standardiserat och användbart              
format på data som skall öppnas upp. Om formatet inte är öppet och följer en förväntad                
standard kan datan inte användas på det sätt som öppna data är tänkt. 
 
Steg 3. Åtkomst: Syftet med steg tre är att säkerställa tillgängligheten på data och              
förutsättningar att möjliggöra publicering av användbar data med så få restriktioner som            
möjligt. Det är starkt rekommenderat att göra öppna data så bra som möjligt för en stor                
användningsgrad, detta innebär bland annat att den skall vara enkel att hitta och använda. 
 
Steg 4. Licenser: Steg fyra handlar om att bestämma villkor för användningen av datan som               
skall öppnas och hur den får återanvändas. Val av licens avgörs oftast av informationen som               
datasetet hanterar, hur upphovsrätten ser ut eller för vilket syfte datan publiceras, till exempel              
i informerande syfte eller värdegenererande syfte.  
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Ramverkets användning: Följ stegen, och dess underpunkter i kronologisk ordning 1 till 4,             
och gå inte vidare till nästa steg om kraven inte uppnås och klartecken inte ges på nuvarande                 
punkt. För eventuella oklarheter hänvisar vi till punkt 3 med viktiga krav och förutsättningar              
för öppna data.  
 

 

1 INFORMATIONSKLASSNING 
1. Är datasetet informationsklassat enligt MSB? 

a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej - rekommenderas starkt att uppdatera eller modifiera efter MSB standard. 

2. Innehåller datasetet personlig data eller sekretessbelagda uppgifter?  
a. Nej - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Ja - uppdatera eller modifiera datasetet enligt svensk lag. 

3. Kontrollera datasetets upphovsrätt. 
a. Egen upphovsrätt - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Andras  upphovsrätt - fråga om godkännande av ägaren, viktigt att kontrollera 

licens om upphovsrätten inte är egen.  
4. Har kontroll av relevanta lagar för datasetet gjorts? 

a. Inget hinder uppstod - klart att gå vidare till nästa steg.  
b. Hinder uppstod - hantera datasetet enligt relevant lag. 

 
Om hinder inte kan lösas eller att några av punkterna inte kan uppfyllas 

 går det inte att gå vidare med datasetet som öppna data. 
 

 

2 FORMAT 
1. Är datasetets format öppet?  

a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej - omarbeta formatet på datasetet till ett öppet format. 

2. Är datasetet maskinläsbart?  
a. Ja - klart att gå vidare till nästa steg.  
b. Nej - omarbeta datasetet så att datan blir maskinläsbar.  
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3 ÅTKOMST 
1. Är datasetet komplett?  

a. Komplett, all data i setet finns och är användbar - Gå vidare till nästa punkt. 
b. Ej komplett, viss data saknas - se till att data samlas till så full grad som möjligt, 

och i sin helhet.  
2. Kommer datasetet vara lättillgängligt och samlat i sin helhet?  

a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej - börja med delmängder, men var tydlig med att ha som mål att publicera 

hela datasetet. Var även öppen och tydlig med vilka brister som finns, och vilka 
delar som saknas i datasetet.  

3. Kommer datasetet vara tillgängligt utan kostnad? 
a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej, avgiften kommer enbart täcka marginalerna - motivera väl anledningen till 

att den öppna datan skall vara avgiftsbelagd.  
c. Nej, avgiften kommer vara högre än marginalerna - Utvärdera och motivera väl 

anledningen till att den öppna datan skall vara avgiftsbelagd, men planera om, då 
data med så hög avgift inte godkänns som öppen - får ej gå vidare till nästa punkt.  

4. Kommer datasetet vara tillgängligt genom en öppen databas eller ett API? 
a. Ja, öppen databas - bra, klart att gå vidare till nästa punkt. 
b. Ja, API - vi rekommenderar starkt en öppen databas, motivera väl valet till API. 
c. Nej -   formatera datasetet till en lättillgänglig öppen databas.  

 

 

4 LICENSER 
1.  Är villkor och förutsättningar satta för datasetet?  

a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej - sätt villkor och förutsättningar för datasetet, gå sedan vidare till nästa punkt. 

2.  Har licens med matchande villkor och förutsättningar valts?  
a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej  - Sök igenom informationssidan  www.creativecommons.org  efter passande 

licens. 
3. (Om datasetet är maskinläsbart) är licenserna maskinläsbara? 

a. Ja - klart att gå vidare till nästa punkt.  
b. Nej - se till att licensen finns maskinläsbar.  

4. Finns det begränsningar för åtkomst eller återanvändning  av datasetet?  
a. Ja - Användaren kommer kunna ladda ner datasetet ett obegränsat antal gånger . 
b. Nej -  Bör se till att användaren kan återanvända datasetet, med så få 

begränsningar som möjligt.  
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5. Publicering och standardisering  
Tidigare avsnitt förklarade ramverket som gruppen skapat och hur det skall användas för att              
säkerställa urval av data som kan öppnas upp. Detta kapitel kommer gå igenom hur öppen               
data ska publiceras och i vilken standard det skall göras i. Underrubrikerna går igenom              
rekommendationer för publicering, hur processen fungerar och hur marknadsföring med          
mera hanteras efteråt. 
 
För att göra den öppna datan lättillgänglig är det en god strategi att publicera den på ett                 
standardiserat sätt. Ett vanligt exempel på detta är att publicera den i en samlad webbtjänst.               
Denna tjänst skall även stödja ett par olika dataformat. Varav ett skall vara maskinläsbart. 

5.1 Rekommendation 
Den lösning gruppen rekommenderar är att skapa en samlad webbtjänst, vilken skall            
kommunicera med ett, eller flera datalager/databaser i vilka datan skall lagras. Alternativt            
kan en molntjänst användas, fördelen med en molntjänst är att det blir lättare att utöka               
lagringsutrymmet hos den leverantör vilken besitter molntjänsten, gentemot att uppgradera          
befintliga, kommunala databaser/datalager lagringskapacitet när nya kvantiteter data skall         
införas. Utöver detta påskyndar molnlagring publiceringsprocessen väsentligt då all data förs           
över till, och samlas i samma moln, istället för att sammanlänka kommunernas alla databaser.              
Skapandet av denna webbtjänst är förutsatt att Västra Götalands kommuner i dagsläget inte             
besitter någon gemensam sådan. Genom att använda en webbtjänst blir den lättillgänglig för             
ett stort utbud användare. Kontra att, exempelvis begränsa tjänsten till en mobilapplikation,            
vilken begränsar möjligheten att visualisera stora mängder data i och med den mindre             
skärmytan. Genom att använda en webbaserad tjänst underlättas även överföring, samt           
nedladdning av större mängder data. Detta i och med en dators överlägsna prestanda och              
internetuppkoppling gentemot en mobiltelefons. Genom att använda en webbaserad tjänst är           
det naturligtvis möjligt att nå den från mobiltelefonens webbläsare. De användare som            
föredrar att använda läsplattor, alternativt mobiltelefoner kan därmed göra det ifall de önskar. 
 
Hur denna webbtjänst i slutändan skall utformas i detaljnivå har gruppen inte arbetat med              
under projektets gång, då detta, på grund av sin omfattning i förstudier, kravspecifikationer             
och optimerat lösningsförslag hade krävt ett eget projekt i sig. Den tänkta lösning gruppen              
har valt är att, antingen skapa en samlad webbtjänst för Västra Götalands samtliga             
kommuner, till vilken Västra Götalands 49 kommuner sänder över sina datasets till en             
tillhörande molntjänst. Det andra alternativet är att ramverket vidarebefordras till samtliga           
involverade kommuner för att sedermera låta var och en av kommunerna öppna upp sina data               
och publicera dessa på sina ordinarie webbtjänster, kommunen i frågas hemsida, alltså.  
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Gruppens vision är dock att Västra Götalands kommuner, med hjälp av en gemensam             
webbtjänst, med tillhörande molnlagring skall kunna publicera alla önskvärda data på ett            
standardiserat och effektivt sätt. 

5.2 Publiceringsprocessen  
När det kommer till publiceringsprocessen av öppna data handlar det om att ta reda på hur                
man skall gå tillväga för att publicera datasetet, och även vart man skall publicera det. Det är                 
viktigt att hitta en lämplig plats att publicera datan på, och att datan skall vara lättillgänglig                
där, komplett och i ett maskinläsbart format. Ett exempel på en informationssida som öppna              
data kan publiceras på är ‘www.kommun.se/psidata’ som SKL rekommenderar. Det är även            
viktigt att i publikationsfasen tänka på att beskriva datasetets metadata ordentligt. Ett sätt att              
beskriva metadata föreslås av Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) i deras nationella           
ramverk för öppna data .  3

 
För att lyckas med den tekniska aspekten av att öppna upp data, må den vara kommunal eller                 
privat, har en guide arbetats fram, vilken består av följande steg: 
 

PUBLICERINGSPROCESSEN 

1. Framställande av en tjänst, applikation, eller det vanligaste alternativet: en webbtjänst 

som datasets databas eller datalager skall nås från. Denna webbtjänst skall i så stor 
mån som möjligt vara fri från avgifter för att uppmuntra användande. 

2. Identifiera vilka dataset som kan publiceras, beroende på upphovsrätt, äganderätt och 

personlig integritet. (Se ramverket för beslutsfattande). 

3. Identifiera en lämplig standard för att strukturera datasetets befintliga data. 

Exempelvis att datum alltid infogas som (YYYY-MM-DD). 

3.1. Preparera datasetet, vilket betyder att tomma poster ges Null-värden. Det 
innebär att posten i fråga tillsvidare är tom men kan fyllas i efterhand, istället för 
att skriva in “okänt” eller “inget värde” i posten som sedan behöver bytas ut. 

3.2. Skapa ett dataset, dokumentera detta och använd lämplig metadata. Detta görs 
genom att dokumentera och låta metadatan “övervaka” när ny data infogas 
eller när den senast uppdaterades. 

4. Licenser är nödvändiga i dataset för att tydliggöra att användaren, enligt öppna 

data-standarden får använda, bearbeta och utforska den publicerade datan hur denne 

3 KSL Råd för beskrivning av datamängder: 
http://skl.se/download/18.772895e214641fb368dceffb/1403190240478/Rad_for_beskrivning_av_data
mangder_SKL.pdf  
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vill. Det finns redan utformade standard-licenser för öppna data, att skapa en egen är 
inte att rekommendera. (Se punkt 3.10). 

5. Publicera den befintliga datan som kommunen, eller kommunerna har tillgänglig och           

har beslutat om skall öppnas. När datan väl är överförd är det viktigt att tydliggöra för                
framtida användare att de själva har möjligheten att infoga data där den tidigare var              
inkomplett eller bristfällig. När ny, eller kompletterande data förs in i datasetet är det              
viktigt att ta hänsyn till att datan måste vara såväl människoläsbar (textformat), såväl             
som maskinläsbar, exempelvis XML eller JSON. (Se punkt 3.5). 
 

 
Denna guide har tagits fram och till stor del baserats på Australiens öppna data-lösning. Den               
har i huvudsakligt syfte att verka som en lättanvändlig punktlista för hur publicerings-             
processen för öppna data kan se ut.  

5.3 Marknadsföring och förvaltning 
För att medborgare skall ha en möjlighet att känna till den publicerade öppna datan är det                
viktigt för kommunen att marknadsföra respektive dataset. Det är viktigt att vid ett tidigt              
skede upprätta en tvåvägskommunikation mellan kommun och de tilltänkta användarna av           
den öppna datan, dessa användare är främst utvecklare. För att kommunens öppna data skall              
bli ett långsiktigt, lyckat projekt krävs engagemang från såväl kommun som utvecklare för att              
etablera en bra kommunikation. 
 
Marknadsföringen kan ske i ett flertal olika kanaler, detta bör beskrivas på kommunens             
webbsida. För att engagera utvecklare kan utvecklings-events och tävlingar organiseras av           
kommunen, även specifika evenemang riktade mot universitet och högskolor kan vara           
alternativ. Det är inte enbart kommunens intressenter som drar nytta av marknadsföringen,            
arbetet med intern marknadsföring riktad till kommunens medarbetare är en viktig faktor när             
det kommer till öppna data. Den interna marknadsföringen kan ske med hjälp av intranät och               
interna seminarier. 
 
Avslutningsvis är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med användarna som använder             
den öppna datan. Dialogen kan i det långa loppet hjälpa till med att förbättra den öppna datan                 
samt användandet.  

6. Exempel på data att publicera 
I föregående avsnitt beskrivs processen för hur öppna data skall publiceras på ett             
standardiserat sätt, rekommendationer hur det skall göras, samt hur det kan förvaltas och             
marknadsföras efter publicering. Detta avsnitt ger ett antal exempel på vilka typer av data              
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kommunerna inom Västra Götaland kan tänkas ha nytta utav att publicera, samt lyfter fram              
fördelarna med dessa. Majoriteten av dessa förslag är baserade på data som Londons stad              
och andra svenska kommuner har öppnat.  
 
Data som andra kommuner, antingen inom eller utanför Västra Götaland, redan har öppnat             
till viss grad kan vara fördelaktigt att välja att publicera, det skapar nämligen ett stort värde                
för användare av den öppna datan att få tillgång till samma typ av data från flera olika                 
geografiska områden, för att till exempel kunna jämföra dessa med varandra. 
 
Kommunalpolitik 
Första exemplet på data som rekommenderas att öppnas på kommunal nivå är data som inte               
uppdateras med alltför frekventa mellanrum. Detta kan exempelvis vara data kring elljusspår,            
rastplatser för hundar eller nyanlagda vägar och gator. Ett anti-exempel på detta är data som               
uppdateras dagligen. Genom att öppna kommunens data blir det även enklare att övervaka             
hur migrationsflödet ser ut i kommunen eller regionen. Exempelvis att se hur många personer              
som flyttat till och från kommunen.  
 
Politik 
Genom att öppna upp kommunala dokument om vad som diskuterats och vilka beslut som              
fattats på kommunala möten ges invånarna möjlighet att, på ett enklare sätt ta del av vad som                 
händer politiskt på kommunal nivå. Forskning har påvisat att detta leder till ökad tillit för de                4

lokala politikerna från medborgarnas sida, då de upplever att de får större möjlighet att delta               
med synpunkter och påverka.  
 
Folkhälsa 
Folkhälsa är ett annat exempel där öppna data kan visa sig lönsam. Genom utdrag från               
kommunala skolors sjukjournaler kan exempelvis kartläggningen av sjukdomar hos         
skolungdomar förenklas. Intressant information kan till exempel vara hur många elever som            
var frånvarande från skolan p.g.a sjukdom under ett visst tidsintervall. Ett annat exempel som              
Londons öppna data innefattar är övervikt bland unga, publicerat utifrån grundskolans           
hälsoundersökningar. Genom att detta kartläggs blir det enklare att förebygga övervikt både            
på kort och lång sikt, det kan exempelvis göras genom att ändra skolornas matsedlar eller att                
schemalägga fler idrottslektioner per vecka.  
 
Miljö 
Gällande miljöfrågor kan flertalet data öppnas för att förbättra både levnadsstandard och            
hälsa hos invånarna. Exempel på detta är kartläggning av hur mycket sopor som slängs från               
hushåll varje år, matrester som slängs från skolor, utsläpp från lokala industrier, med mera.              
Det går även att analysera koldioxidutsläpp eller energiförbrukning för respektive kommun. 

4 Benefits Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government.  Janssen. M. 
Charalabidis. Y & Zuiderwijk. A. (2012) 
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Dessa tidigare nämnda data är något som Naturvårdsverket har samlat, och sedermera öppnat             
data om. På deras webbsida nämner de, utöver tidigare exempel, bland annat att ozonvärden              
för vissa områden i luften kan mätas i realtid. Öppna data och statistik förs även hur en viss                  
arts population utvecklats under senare decennier, såsom björn, vildsvin, kungsörn och skarv. 
 
Utbildning 
Gällande skoldata kan det även vara en god idé att ge tillgång till kommunala grundskolors               
snittbetyg för att således kunna kartlägga vilka skolor som behöver extra resurser för att fler               
elever skall få gymnasiebehörighet. Det går även att undersöka hur många elever i respektive              
klass som har svenska som modersmål eller inte, på så sätt blir det lättare att undersöka vilka                 
skolor i vilka kommuner som är i störst behov av extra språkhjälp. Det kan även möjliggöras                
kartläggning över hur många akademiker som bor i respektive kommun. Det fungerar även             
att publicera kommunala grundskolors matsedlar för att informera elever och föräldrar vad            
som serveras under veckan, ett exempel på detta kan vara utökande av den redan existerande               
tjänsten skolmaten.se. 
 
Sysselsättning 
Ytterligare ett exempel är att öppna data om sysselsättning hos invånarna inom kommunen,             
det kan exempelvis visualiseras med hjälp av en graf hur arbetslösheten har utvecklats på              
kommunal eller regional nivå under de senaste åren. 
 
Trafik 
Ett annat exempel kan vara inom kollektivtrafiken för att kartlägga hur många personer som              
reser med buss eller pendeltåg till arbetet under veckodagar. Visar det sig att få personer reser                
till arbetet med kollektiva medel och att många istället väljer bilen kan det vara en god idé att                  
exempelvis se över möjligheter om att utöka busslinjer i specifika områden. Detsamma kan             
appliceras på hyrbara färdmedel såsom cyklar, exempelvis Styr & Ställ i Göteborg. Genom             
att öppna denna data kan områden i behov av fler cyklar lättare kartläggas. 
 
Att öppna data om planerade trafikavbrott, såsom vägunderhåll kan hjälpa invånare att välja             
alternativa resvägar under den pågående perioden. Detta kan även vara till hjälp för att              
kartlägga vilka sträckor som drabbas mer frekvent av olyckor och köbildningar än andra,             
samt vid vilka tidpunkter och säsonger.  
 
Geodata 
Gällande geografisk data kan det löna sig att öppna upp kartdata för att förenkla och därmed 
påskynda  planeringsprocessen av nybyggnationer vid bostadsbrist, effektivisera trafiken eller 
förbättra arbete med miljöfrågor, till exempel.  
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7. Avslutning 

Tidigare avsnitt hanterade möjliga exempel av kommunal data vilka kan publiceras som            
öppna data, t.ex. trafikdata. Detta avsnitt avslutar rapporten genom att kort förklara vilka             
skillnader och nyttor öppna data kan tillföra på kommun och- individnivå, samt vad gruppen              
gjort för att uppfylla Västra Götalands kommuners Uppdrag. 
 
Syftet med Västra Götalands kommuners engagemang i öppna data är realisering av värde             
som kommunal data kan bidra med till kommuner och dess invånare. Tillgång till regional-              
och myndighetsdata kan bygga grunden för nya tjänster och perspektiv för analyser. Ny             
information och bättre insikt kan leda till nya beslut, samt mer optimala lösningar för              
invånare såväl som företag. Informations- och Kommunikations Teknologi (IKT) - företag           
kommer kunna skapa nya lösningar inom digitala tjänster och koncept med hjälp av             
öppnandet av kommunal data, invånare kan därmed omvandla datan till kreativa ideér och             
lösningar för vardagliga problem. Realisering av nytt ekonomiskt värde kan utforskas och            
investeras i med hjälp av publicering av kommunal data i öppet format. Öppna data kan öka                
transparens mellan kommun och individ, bidra med nya digitala tjänster och lösningar och             
generera nytt offentligt värde för kommunen om det implementeras med lämplig strategi.            
Öppna data är ett ämne vilket debatteras allt mer och mer, inte minst på grund av dess                 
potentiella nyttor, såväl ekonomiska som social- och politiska. Då öppnande av data ger             
invånarna en bredare inblick av vad som händer på kommunal- och statlig nivå, vilket              
därmed ger dem högre förståelse för, samt inflytande inför kommande beslut. 
 
Ramverket som har skapats i den här rapporten fokuserar på säkerställande angående            
publicering av olika typer av data och om det kan öppnas upp till allmänheten. Tanken bakom                
ramverket var att enkelt kunna vägleda användaren stegvis genom det kriterier som vi anser              
vara viktigast vid urval av data som kan öppnas upp. 
 
Det ramverk som publicerats i denna rapport har för syfte att vara ett stöd för att avgöra vilka                  
dataset som kan publiceras som öppna data direkt eller efter vissa förändringar, såsom             
avpersonifiering av data. Detta ramverk med kompletterande beskrivningar, exempel på vilka           
data som kan öppnas, hur detta lämpligen genomförs i praktiken, samt genom vilken typ av               
tjänst skall verka som en guide för huruvida Västra Götalands kommuner framgångsrikt skall             
kunna öppna upp och publicera data på en samlad webbtjänst. När denna rapport med              
tillhörande ramverk används, är det viktigt att ha i åtanke att ramverket ej har beprövats i den                 
verkliga praktiken, utan dess funktionalitet endast i teorin. Däremot har tidigare ramverk,            
vilka gruppen baserat sin lösning på till stor utsträckning, både beprövats och lyckats i              
praktiken.  
 

19 



 

Någon konkret, fullständig rekommendation på hur den öppna datan skall publiceras, samt            
genom vilken typ av webbtjänst, med tillhörande datalagringsmöjlighet har gruppen inte           
arbetat med, då detta sträcker sig utanför uppdragets syfte, vilket var att ta fram ett               
publicerings-ramverk. Att på utförlig detaljnivå ta fram krav, tekniska specifikationer och en            
optimerad lösning för att skapa en webbtjänst för Västra Götalands öppna data hade krävt ett               
eget uppdrag på grund av dess omfattning och har därmed inte kunnat inkluderas i denna               
rapport. 
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