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ABSTRACT  

Syftet med utvärderingen är att se hur en utav regeringens reformer som berör öppna data im-
plementeras genom myndigheten Riksarkivet. Berörda frågeställningar som utvärderingen 
syftar att besvara är ”vad kännetecknar implementeringen av öppna data genom Riksarkivet 
gällande hur tillämpande myndighet förstår innebörden av beslutet och i vilken mån man kan 
och vill genomföra beslutet” och ”vilka samordningsaspekter har förverkligats med imple-
menteringen”. För att besvara den första frågeställningen används tre analysinstrument, förstå, 
vilja och kunna. Andra frågeställningen besvaras med hjälp utav ytterligare två analysinstru-
ment, positiv- och negativ samordningsaspekt. Utvärderingens teoretiska grundval baseras på 
Top-down strategin och de fem ovan nämnda analysinstrument. Vidare används en kvalitativ 
forskningsmetod med en utvärderande fallstudie som inriktning och textanalys. Utvärderingen 
kommer fram till att begreppen förstå, vilja och kunna genomsyrat Riksarkivets implemente-
ring av öppna data, samt att både positiv- och negativ samordning förverkligas i myndighet-
ens samordning.  
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1. Inledning 
Public service är ett av områdena som fått en omfattande förändringsprocess tack vare ut-

vecklingen inom Informations och kommunikationsteknik (IKT). Det är en process som 

marknadsfört moderniseringen av service som erbjuds via internet. Genom att regeringar ut-

nyttjat IKT:s kapacitet har effektiviteten av public service kunnat ökas samtidigt som ett nytt 

koncept kallat e-government vuxit fram (Kurfali et al. 2016, s. 168). 

 

År 2012 insåg Sveriges regering betydelsen och möjligheterna som digitaliseringen tillförde, 

vilket ledde till målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens pot-

ential (Budgetpropositionen 2011/12:1). Digitaliseringens uppgift är att den ”används inom 

den offentliga förvaltningen för att utveckla och effektivisera verksamheten, s.k. e-förvalt-

ning”. Trots målet har verkligheten sett annorlunda ut, istället för att fortsätta vara med i top-

pen av mätningarna rörande digitaliseringen har Sverige istället sjunkit (Riksrevisionen 2016, 

s. 11). 

 

För att främja och förbättra utvecklingen samt se till att utnyttja digitaliseringens möjligheter 

har ett program kallat Digitalt först tagits fram av nuvarande regeringen. Programmet påbör-

jades år 2015 och är satt till år 2018 som slutdatum (Regeringskansliet 2017). Programmet 

Digitalt först ses som essentiellt för Sveriges digitala utveckling (Budgetpropositionen 

2015/16:1). 

 

Den grundläggande principen för programmet säger när det är möjligt och relevant, att digi-

tala tjänster ska vara förstahandsvalet för den offentliga sektorn i kontakten med företag och 

privatpersoner. För att öka takten i digitaliseringen av offentliga sektorn består Digitalt först 

av ett antal reformer. Dessa reformer är ökad digital mognad, digital innovationsförmåga, ju-

ridik för en digital förvaltning och digigov. Digital innovationsförmåga är den reformen som 

är i huvudfokus för utvärderingen och behandlar e-tjänsten öppna data och hur den kan främ-

jas. Riksarkivet är den myndighet som fått i uppdrag att utveckla öppna data och därigenom 

främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Upp-

draget sträcker sig från juli 2016 till 31 december 2018 (Regeringskansliet 2017) (Finansde-

partementet 2016, s.1, 3). 
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1.1 Problemformulering 

I budgetpropositionen från 2017/18 berättar regeringen att de genomför en ny satsning på 

öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande av 

data, matchning och tillgängliggörande ska främjas, samt ska ett strukturerat samspel kring 

utbyte av data mellan offentliga och enskilda aktörer stärkas. Syftet är att stödja innovation 

och delaktighet samtidigt som informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten 

ska uppmärksammas i arbetet. Genom propositionen kan en markerad ansträngning för e-

tjänsten öppna data observeras (Budgetpropositionen 2017/18:1). 

 

Enligt Riksrevisionen går utvecklingen mot en öppnare förvaltning bland annat genom att an-

vända e-tjänster, trots det finns det faktorer som påverkar de enskilda e-tjänsternas framfart 

negativt (Riksrevisionen 2016, s. 24). I utredningar från både Ola Erikssons nulägeanalys om 

öppna data (som finansierats av VINNOVA) och Riksrevisionens granskningsrapport om den 

offentliga förvaltningens digitalisering talas det om samma problem. 

 

I nulägesanalysen nämner Eriksson utmaningar som måste hanteras för att inte hämma öppna 

datas progression och berättar vidare att det saknas en övergripande politisk inriktning och 

styrning. Bristen på styrning lämnar beslutsfattandet till de enskilda myndigheterna och leder 

till att e-tjänstens utveckling realiseras på olika sätt, samtidigt som de lösningar som fram-

ställs inte samordnas (Eriksson 2014, s. 9).  

 

Riksrevisionens granskning visar samma problem där de talar om att det behövs en tydlig nat-

ionell strategi för arbetet med utvecklingen av öppna data och att ett framstående samarbete 

över organisationsgränserna behövs. Bristen på standarder, format och specifikationer är till-

räcklig för att hålla tillbaka e-tjänsten, men också avsaknaden på formella krav på offentliga 

organisationer att tillhandhålla öppna data ses som ett problem (Riksrevisionen 2016, s. 12, 

41). 

 

Enligt Hall har det endast pratats om framtidsbilder gällande Sveriges IT-politik, dock visar 

inte diskursen att en implementering verkligen verkställts. Detta är något som empiriska stu-

dier endast kan observera (Hall 2004, s. 120f). Att framställa gemensamma regler kring e-för-

valtningen är något som Mahmoodi och Nojadeh rekommenderar i sin studie om e-govern-

ment (Mahmoodi & Nojadeh 2016, s. 141). Kurfali, Arifoglu, Tokdemir och Pacin förslår att 
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en specifik e-tjänst sätts i fokus i en undersökning för att konkret få fram vad som gäller för e-

tjänsten (Kurfali et al. 2016, s. 176f). 

 

I forskning om öppna data upptäcker Susha, Grönlund och Janssen att offentliga organisat-

ioner borde vara mer problemorienterade gällande publiceringen av öppna data. Samtidigt ska 

de samarbeta med andra organisationer för att få fram en så kallad marknadsplats för öppna 

data (Susha, Grönlund, Janssen 2015, s.201). Enligt Ruijer, Grimmelikhuijsen och Meijers 

krävs att informationen och data från offentliga organisationer är av hög kvalité, samt att 

öppna data kan få en grund av kraven från tre olika demokratiska processer (Ruijer, Grimme-

likhuijsen, Meijer 2017, s.51). 

 

Sammanfattningsvis kan uppsatsens problemformulering ses som två huvudproblem, varav ett 

är att det saknas en övergripande politisk inriktning samt styrning gällande e-tjänsten öppna 

data. Andra problemet är att en samordning mellan myndigheterna inte finns i nuläget. Ge-

nom reformen som regeringen påbörjat via Riksarkivets uppdrag är målen att stärka styr-

ningen av öppna data och stärka samordningen mellan myndigheterna i arbetet med öppna 

data. I och med dessa två problem är mitt mål att utvärdera hur väl reformen implementerats 

via Riksarkivet så här långt. Dessutom undersöks samordningen mellan myndigheterna. Detta 

görs via två samordningsaspekter, alltså positiv- och negativ samordning. 

 

Med min utvärdering av öppna data bidrar jag med en analys som visar hur implemente-

ring av en viss e-tjänst i Sverige äger rum, alltså styrningen från regeringen ner till myn-

digheterna. Men framförallt utvärderar jag hur samordningen på ett grundläggande plan 

ser ut mellan myndigheterna i arbetet med samma e-tjänst. Finns de exempelvis en mark-

nadsplats för öppna data? Jag är väl medveten om, det jag berör genom min undersökning 

är en översiktlig grundläggande analys och kan genom andra metoder fördjupas betydligt. 

Denna studie kan ses som en förstudie som öppnar för ytterligare, framtida, analyser i äm-

net. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att utvärdera hur en av regeringens reformer gällande öppna 

data implementerats via Riksarkivet. Vidare utvärderas samarbetet mellan myndigheterna ge-

nom Riksarkivets arbete, detta för att se vilka samordningsaspekter som uppnåtts hittills i im-

plementeringen. Utvärderingen syftar till att besvara följande frågor: 
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• Vad kännetecknar implementeringen av öppna data genom Riksarkivet, gällande 

hur tillämpande myndighet förstår innebörden av beslutet och i vilken mån man 

kan och vill genomföra beslutet? 

• Vilka samordningsaspekter har förverkligats med implementeringen? 

 

Frågeställningarna ovan är de som styr min undersökning och pekar ut mer konkret vad det är 

jag studerar. Med första frågan menar jag hur implementeringen kan se ut, utifrån tre analys-

instrument som jag inkluderar i min frågeställning. Det handlar om hur väl Riksarkivet som 

organisation förstår uppdraget, viljan de har att genomföra sitt uppdrag samt i vilket mån 

Riksarkivet kan fullborda sin uppgift. Därmed är begreppen förstå, vilja och kunna tre cen-

trala instrument för att få fram vad som kännetecknar implementeringen av öppna data. 

 

Andra frågan behandlar vilka samordningsaspekter som förverkligats genom regeringens im-

plementering. Frågeställningen utgår från en samordningsteori där två samordningsaspekter 

positiv- och negativ samordning ingår, med dessa kan myndigheternas samordning undersö-

kas. Det är också denna del som är mest central i min utvärdering av öppna datas implemente-

ring i Sverige.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel med första kapitlet som innehåller en inledning, problemfor-

mulering, syfte och frågeställningar och sist en disposition. Andra kapitlet redovisas en bak-

grund med forskning om e-government och en förhistoria samt tidigare forskning om öppna 

data. Det tredje kapitlet presenterar min teori, med vad är implementering? Top-down och 

bottom-up, förstå & vilja & Kunna, samordning och sist operationalisering av teori. I det 

fjärde kapitlet bemöts metod, kvalitativ metod, fallstudie, textanalys, urval och metoddiskuss-

ion. Femte inriktar sig på att analysera begreppen förstå, vilja och kunna. Sjätte kapitlet analy-

serar begreppen positiv- och negativ samordning. Sjunde kapitlet är avslutande diskussion, 

slutsatser och ett avsnitt om framtida forskning. Det åttonde kapitlet omfattas av en källför-

teckning. 

2. Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet tas tidigare forskning upp om e-government och mer ingående vad öppna 

data är för något. I tidigare forskning tas fem olika undersökningar fram som på något sätt har 
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bidragit till forskningen om e-government och öppna data, samt som min studie kan bidra till. 

I avsnittet om öppna data är texterna från Eriksson och Riksrevisionen så kallade myndighets-

rapporter, dessa är endast med för att ge en uppfattning om vad öppna data är för något. I och 

med detta räknas de inte med som tidigare forskning.    

 

2.1 Forskning om e-government 
Kunskapssamhället har under en lång tidsperiod varit framför oss med förhoppningarna att en 

dag kunna utnyttja dess möjligheter. Den nya epoken är direkt ansluten till informations och 

kommunikationstekniken och dess tid är nu. Tele- och datakommunikationen, TV- och radio-

signaler har smält samman till ett. Var vi befinner oss och vilken tid på dygnet spelar ingen 

roll längre, tekniken låter oss leva, studera, arbeta och uträtta åtskilliga saker när och var som 

helst. I takt med utvecklingen av kunskapssamhället har stater och dess regeringar varit pres-

sade att följa med i utvecklingen för att inte svepas bort av digitaliseringens framfart. Ty har 

staterna varit tvingade att digitalisera sina egna verksamheter och samtidigt har en ny typ av 

stat med inkluderande offentliga organisationer konstruerats med namnet e-government. 

 

Patrik Hall berör diskursen om IT-politik mellan 1994–2003 som intensivt pågick i Sverige 

under den tiden. Författaren utgår från offentligt material i syfte att analysera den IT-politiska 

diskursen i Sverige som helhet (Hall 2004, s. 98). Kort sammanfattat handlar den svenska IT-

diskursen om ankomsten av informations- eller kunskapssamhället, där en rad politiska åtgär-

der måste vidtas. Utvecklingen av IKT i samhället menar Hall att det sker genom en autonom 

och opåverkbar kraft som saknar samband med aktörer (a.a., s. 118).  

 

Utifrån sin analys presenteras två generella slutsatser, varav den första är att: ”diskursens hu-

vudregel leder till bestämda aktörsroller som implicerar ett diskursivt maktförhållande”. Med 

denna slutledning menar författaren att medborgarna är beroende av de autonoma krafternas 

utveckling, där varje individ är passiva subjekt i den historiska processen av det nya sam-

hället. En aktörsroll som debatterades var nationernas roll och att det var en roll som var otyd-

lig. Debatten hävdar att nationerna kommer vara en viktig aktör som är involverade i en oför-

sonlig darwinistisk kamp (a.a., s. 119). 

 

Hans andra generella slutsats är: ”en stark framtidsvision om informations- eller kunskaps-

samhället fordrar en visionär styrning”. Här åsyftas: ”en form av styrning med hjälp av auk-
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toritativa definitioner av framtiden”. Styrningsbegreppet anger att diskursens avsikter är re-

glerande/styrande och att det i första hand är en föreställning om framtiden som ska imple-

menteras. Fortsättningsvis påpekar Hall att framtidsbilderna som gestaltats via diskursen är 

viktiga men huruvida styrningen verkligen verkställs måste vidare empiriska studier demon-

strera (a.a., s. 120f). 

 

Mahmoodi och Nojadeh analyserar i sin forskning effektiviteten av e-government etablisse-

mang i statliga organisationer. Författarna hävdar att i och med den stora inverkan av den tek-

nologiska tekniken kan inte statliga strukturer leva utan den. Därför måste länder utveckla in-

formations- och kommunikationsteknik i deras officiella system och på så sätt forma e-för-

valtningen. Genom e-förvaltningen får regeringar möjligheter att använda den nya tekniken, 

vilket bidrar till att medborgare har tillgång till statlig information och service. (Mahmoodi & 

Nojadeh 2016, s. 137). Därav är syftet är att mäta åsikter och belåtenhet med teknik och dess 

effektivitet med utgångspunkt i Likert skalan (a.a., s. 139). 

 

Enligt författarna har e-government en viktig roll i den generella effektiviteten hos statliga 

myndigheter. Den leder till att kundernas och användarnas tillfredställelse ökar, servicekvali-

teten förbättras samtidigt som snabbare service kan erbjudas. Därutöver rekommenderar Mah-

moodi och Nojadeh olika åtgärder för att utveckla effektiviteten och säkerheten för e-govern-

ment. De föreslår att medborgarna i samhället ska bli tränade gratis för att använda de olika 

tekniska systemen, samt att juridiska strukturer måste utarbetas. Regler för e-förvaltning är en 

nödvändighet, exempelvis måste elektroniska brott, konsumenternas rättigheter och ett fritt 

flöde av information skapas (a.a., s. 141). 

 

Kurfali, Arifoglu, Tokdemir och Pacin fokuserar i sin studie på mottagandet av e-government 

service i Turkiet. Enligt författarna finns det flera fördelar med e-government i egenskap av 

ökad transparens, service och kostnadseffektivitet vilket göra att de traditionella metoderna 

konkurreras ut. Trots förmånerna med e-government och dess service, är en fundamental 

komponent hur många användare som utnyttjar tjänsterna, detta för att kunna utvärdera hur 

väl ett visst land utnyttjar e-governments fördelar. Syftet är att uppenbara turkiska medborga-

res behov och förväntningar på e-government service, samt förse en handbok för turkiska re-

geringen att omvärdera och utveckla e-government service därefter (Kurfali et al. 2016, s. 

168f). 
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Studien undersöker avgörande faktorer för e-governments antagande i Turkiet kopplat till 

medborgarnas beteendemässiga avsikt att bruka e-governments tjänster. Resultaten indikerar 

att flera faktorer såsom exempelvis prestationsförväntning, institutionella förutsättningar och 

förtroende för internet är centrala när medborgare bestämmer sig för att använda e-govern-

ment service. Därutöver visar forskningen att förtroende för internet och förtroende för staten 

har en positiv inverkan på prestations förväntningar på medborgarna i användandet av e-go-

vernments tjänster (a.a., s. 176f). 

 

Författarna anser att resultaten kan vara av yttersta vikt för beslutsfattare i sina ansträngningar 

att nå flera medborgare. Däremot måste vissa åtgärder alstras, såsom bygga och marknadsföra 

institutioner där medborgare som behöver hjälp med e-government tjänster kan få assistans. 

Dessutom bör beslutsfattare övertyga medborgarna att säkerheten är väldigt hög i tillämp-

ningen av tjänsterna. Slutligen nämner forskarna att e-government service är tagna som ett ge-

nerellt koncept som täcker alla e-tjänster som erbjuds av staten. För framtida undersökningar 

rekommenderar de att forskare överväger att titta på speciella implementeringar av särskilda 

intentioner på någon e-tjänst (Ibid). 

 

Avslutningsvis kan det konstateras studierna ovan är olika utformade men kommer fram till 

nästan liknande slutsatser. I sin andra slutsats nämner Hall att det inte räcker att endast disku-

tera framtidsbilder för att en implementering ska verkställas, utan det måste även ske empi-

riska studier för att se om det stämmer. Mahmoodi och Nojadeh föreslår att regeringar fram-

ställer gemensamma regler kring e-förvaltningen. Sist rekommenderar Kurfali med resterande 

författare att titta på en specifik e-tjänst för att få fram mer konkret vad som gäller för den e-

tjänsten. Nästa del i bakgrunden kommer behandla öppna data och vad den innebär mer kon-

kret, samt visa tidigare forskning kring ämnet. 

 

2.2 Öppna data 
”Digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan 

motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt” är den 

frekventa definitionen av öppna data (Riksrevisionen 2016, s. 24). Öppna data anses vara of-

fentliga data som görs tillgängligt enligt kriteriet ovan, dock finns det även exempel på pri-

vata aktörer som disponerar öppna data (Eriksson 2014, s. 15). 
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Närbesläktat med öppna data är PSI data (Public Sector Information) vilket lätt kan förväxlas 

med varandra men som är väldigt viktigt att särskilja (Ibid) (Riksrevisionen 2016, s.43f). 

Skillnaden mellan PSI-data och öppna data är att ”öppen offentlig data alltid är PSI-data, men 

att PSI-data inte nödvändigtvis innebär att informationen är öppen”. PSI data tillhandhålls 

oftast genom licensavtal och avgifter, däremot kan inte öppna data förses på samma sätt, vil-

ket definitionen ovan visar (Ibid). 

 

I en undersökning gjord av Iryna Susha, Åke Grönlund och Martin Janssen syftar deras forsk-

ning till att undersöka vilka kategoriska åtgärder som kan underlätta användningen av öppna 

data (Susha, Grönlund, Janssen 2015, s.181). Studien visar att offentliga organisationer drivs 

av mottot ”ju fler dataset, desto bättre”. Författarna menar på att även om mer lättillgängliga 

och slumpmässiga data släpps innebär inte detta automatiskt att de är användbara för sam-

hället. Istället argumenterar de för att de offentliga organisationerna ska framställa data som 

är mer problemorienterad för att på så sätt lösa verkliga problem i samhället. För att få fram 

relevant dataset måste regeringar samarbete med socialt ansvariga företag och medborgliga 

aktivister för att hjälpa de involverade aktörerna att lösa ett samhälleligt problem. Genom 

detta kommer öppna data få ett starkt samhällsvärde (a.a. s. 201). 

  

Vidare hävdar författarna att genom att publicera mer problemorienterade data kommer of-

fentliga organisationer få en mer proaktiv roll i samhället för alla öppna data aktörer. De re-

kommenderar att samla aktörer med idéer om hur ett visst problem ska lösas och att med de-

ras färdigheter manipulera öppna data. Däremot för att detta ska funka behövs samarbetsom-

råden och olika mekanismer måste etableras för att kunna fungera som en marknadsplats för 

öppna data. Arrangemang som idétävlingar, hackathons, virtuella samhällen eller nätverk där 

man kan byta expertis och stimulera varandra är bra exempel på innehållet i marknadsplatsen 

(Ibid). 

 

Enligt Erna Ruijer, Stephan Grimmelikhuijsen och Albert Meijer kräver varje demokratisk 

process ett annat tillvägagångssätt och öppen datadesign. De drar slutsatsen att rådata som är 

samlad av offentliga organisationer och medborgare lättare omvandlas till meningsfull in-

formation genom en kontext känsliga öppna datadesign (Ruijer, Grimmelikhuijsen, Meijer 

2017, s.45). 
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Syfte är uppdelat i tre delar, varav första är att få en begreppsmässig förståelse av förhållandet 

mellan olika typer av demokratiska processer och öppna data. Andra är att få en förklarande 

modell av utmaningarna för öppen dataanvändning i en demokrati. Sista är att en grund för 

kontext känslig design av öppna dataplattformar. Studien analyserar öppna data i kontext till 

tre demokratiska processer i form av övervakande demokrati, deliberativ (diskursiv) demo-

krati och deltagande demokrati (a.a., s.45f). 

 

Vidare fann författarna att användarna skulle bli vara mer effektiva om de hade en koppling 

till objektet eller det offentliga problemet, vilket skulle motivera dem att använda öppna data 

mer. Från administrationens sida är informationen och datakvaliteten avgörande. Om medbor-

garna inte har tillgång till viktiga uppgifter på säkerhetsskäl kan inte de inte heller delta i de 

demokratiska aktiviteterna för övervakning, diskussion och deltagande. Deltagarna i under-

sökningen påpekar också brist på resurser, politiskt stöd och ledningsstöd, vilket måste lösas 

för att öppna data ska kunna påverka demokratiska processer (Ibid) 

 

Sist upptäckes det att demokratin med sina tre processer, övervakande, deliberativ och delta-

gande visade att det fanns flera relationer till öppna data. De tre inriktningarna skiljer sig av-

sevärt och har olika krav på öppna data för att underlätta kontinuerlig övervakning, dialog och 

samarbete mellan offentliga organisationer och medborgare. De menar att dessa olika krav 

kan vara starten på en kontext känslig design av öppna data plattformar. Med detta menar de 

att med kraven kan en grund skapas som ser liknande ut för varje kontext (Ibid). 

 

I början av avsnittet behandlas öppna datas bakgrund om vad tjänsten är och dess definition, 

vidare presenteras även vad PSI-data är och kopplingen samt skillnaden till öppna data. Första 

av Susha, Grönlund och Janssen behandlar hur kategoriska åtgärder kan underlätta använd-

ningen av öppna data. För offentliga organisationer gäller det att vara mer problemorienterade 

istället för att bara ge ut data som inte är användbara för tillfället. Relevant dataset borde tas 

fram med socialt ansvariga företag och medborgliga aktivister, därigenom borde samarbets-

områden etableras som kan fungera som en marknadsplats för öppna data.  

 

Ruijer, Grimmelikhuijsen och Meijers slutsatser inkluderar en bättre förklaring till olika ele-

ment inom öppna data, men också att medborgare med stark koppling till problemet är mer 

effektiva. Från administrationens sida krävs att informationen och data är av hög kvalité och 
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sist att det finns olika krav på öppna data beroende på kontexten, men att kraven från de tre 

olika demokratiska processer kan bli en grund för en öppna data plattform. 

3. Teori 
I detta avsnitt läggs fokus på olika utgångspunkter inom implementeringsteorier och offent-

liga förvaltningsteorier som sedan mynnar ut i teoretiska utgångspunkter uppsatsen har. 

 

3.1. Vad är implementering? 
Enligt Vedung är den grundläggande definitionen för begreppet implementera att verkställa, 

genomföra, realisera med mera. Syftet med implementering är den process som pågår mellan 

beslut och resultat, dvs förloppet från det att politiska och administrativa beslut utarbetas till 

resultat. Däremot finns det en mängd faktorer som påverkar implementeringen, medräknat 

krafter i omgivningen (Vedung 2016, s. 13f). Detta stämmer överens med Kurfali, Arifoglu, 

Tokdemir och Pacin forskning att faktorer i omgivningen, såsom institutionella förutsätt-

ningar kan påverka e-governments antagande i ett land (Kurfali et al. 2016, s. 176f)  

 

Hill och Hupe talar om att implementering inte enbart handlar om det som går in (input) och 

ut ur systemet (output). Forskarna identifierar att en tredje fas ska inkluderas i implemente-

ringsdiskussionen. Den tredje fasen kallat ”throughput” sker mellan input och output, vilket 

innebär mer konkret genomströmningen som sker inom systemet (Hill & Hupe 2002, s. 9). I 

statsvetenskapen talas det ofta om ”implementeringsproblemet” som betyder att den faktiskt 

genomförda politiken riskerar att bli någonting annat än vad som var avsett, vilket kan vara 

värt att ta i beaktning (Hertting 2014, s. 185).  

 

För de som vill styra över andras beteende finns det en rad instrument till hands, varav den 

demokratiska styrningen via anslag, lagar och regler varit den viktigaste. Ett annat sätt är att 

beslutsfattaren tillsätter en viss grupp, organisation (myndighet) eller ledare för att realisera 

en policy eller ett beslut (Hall & Löfgren 2006, s. 135). Mahmoodi och Nojadeh är på samma 

spår när de i sin studies slutsats menar på att regeringar måste skapa en juridisk struktur med 

tydliga regler kring e-förvaltning (Mahmoodi & Nojadeh 2016, s. 141). Oavsett vilken av ka-

tegorierna som utses anses gruppens sammansättning eller ledarens och organisationens ka-

raktär kunna garantera att beslutet verkställs (Hall & Löfgren 2006, s. 135).  
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Uppsatsens utgångspunkt kommer att ligga i Hill och Hupes tankar om att implementeringen 

bör studeras utifrån ” throughput” och undersöka vilken del i denna process påverkar resulta-

tet. En annan del är även att titta på det instrument som beslutsfattarna använder för att imple-

mentera sin policy genom en myndighet, i detta fallet Riksarkivet. Syftet med del kapitlet har 

varit att berätta mer om vad implementering handlar om och vad som kan hämtas genom att 

titta på implementeringen av ett visst beslut. Nästa steg är att förklara två teoretiska ansatser 

inom implementeringen.  

 

3.2 Top-down & bottom-up 
Top-down (uppifrån och ner) och bottom-up (nerifrån och upp) är två åtskiljbara teoretiska 

ansatser inom implementeringsstudierna och som härstammar ända tillbaka till 1970- och 80-

talen. Bottom-up förespråkades av framförallt av Michael Lipsky och hans teori om närbyrå-

kraten medan Pressman och Wildavsky bland andra representerade Top-down perspektivet 

(Hall & Löfgren 2006, s. 138). 

 

Top-down perspektivets grundidé och idealbild är att efter de nödvändiga besluten tagits så 

ska policyprocessen var avslutad. Omständigheterna som sker efter är ett rent traditionellt var-

dagsarbete där de politiska besluten tekniskt ska verkställas. Exempel på detta är när ett poli-

tiskt beslut är taget angående ett vägbygge, är det senare upp till ingenjörerna att slutföra be-

slutet. Emellertid insågs det senare att de politiska förhandlingarna hade en benägenhet att 

fortsätta efter beslut hade tagits och att intentionerna som följde med beslutet sällan följdes i 

sin helhet (Hall & Löfgren 2006, s. 138). 

 

I spåren av Pressman och Wildavsky utvecklades många ”check-listor” som en preskriptiv 

ambition att generera bättre kunskap för beslutsfattare. På så sätt kunde dem undvika klas-

siska implementeringsmisstag och även styra utförandet av en fastställd policy bättre. Ett ex-

empel som Löfgren nämner och som kan ses som en rekommendationslista för beslutsfattare 

är Hogwoods och Gunns modell. För att lyckas med implementeringsprocessen krävs det ex-

empelvis att kommunikation och koordinationen mellan de involverade är perfekt, att tillräck-

ligt med tid och resurser är avsatta för genomförandet och att externa omständigheter inte 

hindrar tillämparen (Löfgren 2012, s. 7). 
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Top-down perspektivet beskrivs i sin enkelhet där de centrala beslutsfattarna preciserar sina 

mål och använder sina olika styrmedel för att vertikalt kontrollera och styra implementerings-

processen. Denna gestaltning ligger i kurs med den demokratiska styrningskedjan, vilket kan 

sammanfattas som att politikerna med sina beslut och styrningsstrategier är i toppen av pyra-

miden. Därigenom kan de bestämma implementeringens huvudsakliga inriktning (Hertting 

2014, s. 189). 

 

Den andra teoretiska skolbildningen inom implementeringsforskningen är bottom-up (neri-

från-upp) perspektivet där idén om närbyråkraten dominerar och helt förkastar top-down mo-

dellen. Lipsky framför i sin teori att de byråkrater som jobbar direkt med och mot människor 

såsom poliser, lärare och sjukvårdspersonal kan själva utforma ”policyn” i verkligheten. 

Grunden bakom är de speciella villkor som närbyråkraten arbetar under (Löfgren 2012, s. 9).  

 

Denna infallsvinkel är mer kritisk till de centrala beslutsfattarna och dess förmåga att styra 

implementeringsprocessen och samhällsutvecklingen. Komplexiteten är dagens viktigaste 

samhällsproblem, vilket gör att processerna blir mer eller mindre omöjliga att kontrollera ge-

nom centrala beslut ovanifrån, enligt detta synsätt. Den flexibilitet, lokalanpassning och sam-

verkan gör att det faktiska policy som möter medborgarna är inte densamma som fastställts 

från central politisk nivå, därav borde implementeringen skötas och styras underifrån. Per-

spektivet kännetecknas av ett horisontellt förhandlingsspel och tolkningsprocesser mellan 

olika aktörer, både privata och offentliga samtidigt som påverkan uppifrån är minimalt (Hert-

ting 2014, s. 189f). 

 

Med utgångspunkt i mitt syfte och i mina frågeställningar är top-down strategin det teoretiska 

grundval som mitt arbete kommer utgå ifrån. Med tanke på att jag ska utvärdera implemente-

ringen som Riksarkivet genomför på order av regeringen är top-down perspektivet mest till-

lämpbar. Top-down-perspektivet kommer i min studie att göras med hjälp av tre kända och 

ofta nyttjade begrepp inom implementeringsforskning: förstå, vilja och kunna. 

 

3.3 Förstå, vilja, kunna 
I en implementeringsprocess finns det ett antal faktorer som påverkar implementerandet men i 

uppsatsen har det avgränsats till den så kallade treenigheten. Triaden innehåller tre centrala 

element som består av förstå, vilja och kunna, triaden beskriver tre förutsättningar för att en 
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aktör, tillämpare eller byråkrat med framgång skall implementera ett beslut (Lundquist 1987, 

s. 43) (Vedung 2016, s. 83). 

 

Förstå 

Begriper tillämparen interventionens innebörd? Det första centrala villkoret är att tillämparen 

skall förstå beslutet. Det innebär att denna förutsättning är ett ställningstagande för tillämpa-

ren, som har en fullständig rätt till att förstå beslutet som ska verkställas (Lundquist 1987, s. 

43). Inom den offentliga politiken är kommunikationen av ord och betydelser en oerhört bety-

delsefull omständighet. Därav är tydligheten i implementeringsprocessen vital från beslutsfat-

taren till implementeraren. Förstår inte tillämparen kan översättningsproblem uppstå för såväl 

den som implementerar och aktörerna längre ned i ledet (Vedung 2016, s. 83f). 

 

Vilja 

Önskar eller har tillämparen lust att genomföra åtgärden? Utgångspunkten ligger i att tilläm-

paren skall vilja genomföra beslutet. Denna förutsättning är den mest diffusa och svårfångade 

eftersom det täcker tillämparens egna inre värld. Enligt Lundquist är viljan kopplad mer eller 

mindre till en aktörs medvetande och uttryckliga preferenser (Lundquist 1987, s. 43). Emel-

lanåt kan genomförandet antingen främjas eller hämmas av verkställarens allmänna politiska 

uppfattningar (Vedung 2016, s. 85), men vid andra tillfällen kan det handla om hänsynsta-

gande till dem som ”påverkas” av beslutet (Hall & Löfgren 2006, s. 138). 

 

Kunna 

Kan tillämparen genomföra beslutet? Att kunna genomföra beslutet är ett måste för tillämpa-

ren. I denna del handlar det om kapaciteten att genomföra policyn. Det kan innebära resurser i 

form av regler, pengar, utrustning, personal och så vidare. Men här finns även hinder för att 

implementeraren ska kunna genomföra något och det kan vara exempelvis en hindrande kul-

tur (Hall & Löfgren 2006, s. 137). 

 

Dessa tre begrepp är särskilt viktiga för min uppsats då de kommer vara styrande för min 

undersökning. Begreppen ovan är viktiga att förstå i koppling till Riksarkivet som en organi-

sation och aktör. Med det menar jag hur organisationen förstår beslutet, har en vilja att ge-

nomföra beslutet och i vilket mån beslutet kan genomföras. I nästa avsnitt kommer samord-

ning samt samordningsaspekter presenteras och dessa kommer tillsammans med treenigheten 

bilda en operationalisering för studien. 
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3.4 Samordning 
Under de senaste decennierna har perioder av betydande reformer inom den offentliga sektorn 

formats och där regeringar har gjort omfattande förändringar i implementering av en viss po-

licy. Tendensen har varit att flytta politisk och administrativ kontroll bort från de politiska re-

geringars centrum till en mer decentraliserad stat, vilket olika samhällsaktörer både icke-

vinstdrivande och vinstdrivande fått makten (Peters uå, s. 1). Tendensen bekräftas genom 

Susha, Grönlund och Janssen slutsatser som menar på att mer samarbete krävs mellan rege-

ringar och andra sociala företag för att lösa samhälleliga problem (Susha, Grönlund, Janssen 

2015, s.201). 

 

Likväl har samordningen inom den offentliga sektorn fortsatt att vara ett problem och många 

regeringar har på senare tid försökt gå tillbaka till en mer centraliserad stat, där framföra allt 

samordningen varit en viktig komponent (Peters uå, s. 4). Detta begrepp kommer vara en stor 

del i min uppsats och nedan följer en förklaring vad samordning innebär.  

 

Samordning 

Genom att få mer ett sammanhängande tillvägagångssätt för styrning är utvecklingen av sam-

ordningen inom regeringen viktigt. Koordinationen och sammanhållningen inom den offent-

liga sektorn har alltid varit ett problem enligt Peters (Peters uå, s. 4). I studien av den offent-

liga sektorn har begreppet koordination varit löst sammankopplat, dock tar Peters upp fyra 

möjliga samordningsnivåer där endast två kommer tillämpas i min operationalisering 

 

Negativ samordning – Första nivån involverar statliga organisationer och program där de bara 

går i vägen för varandra. Denna sortens nivå producerar endast negativa interaktioner mellan 

organisationerna. Negativ samordning leder till en minimal investering av kapital och kom-

mer troligtvis inte förändra mönstret hos beslutsfattande, däremot kan den förbättra servicele-

veransen (Peters uå, s.5) I fall där organisationer har samma kunder men samtidigt har olika 

mål och krav, är negativ samordning det bästa man kan hoppas på. Organisationerna respekte-

rar varandras åtaganden men gör inget för att integrera sina handlingar (Peters 1998, s.303). 

 

Positiv samordning – Denna nivå innebär att man hittar ett sätt att arbeta tillsammans för att 

tillhandhålla bästa möjliga tjänst för sina kunder. Det handlar inte bara om att ömsesidigt er-

känna programmet utan att också en konsensus att samarbeta kring leveranser av tjänsten. 

Däremot förutsätter nivån att organisationerna förblir autonoma och ständigt eftersträvar sina 
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individuella mål (Peters uå, s.5f). Nätverk kan bidra till positiv samordning av offentliga pro-

gram och skapa ett gemensamt värdeskapande och givande lösningar. Nätverksmedlemmar-

nas positiva interaktion kan vara grunden för att möjliggöra effektivare problemlösningar. Ge-

nom interaktion ökar förtroendet för varandra och mer positiva lösningar på potentiella kon-

flikter blir möjliga (Peters 1998, s.299f)  

 

Policy integration –Förutom att endast samordna bara leveransen av tjänster tar man även 

nästa steg och levererar målen som förvaltas av offentliga organisationer. Detta stadie är svå-

rare att genomföra politiskt, de flesta nivåerna inom organisationerna behöver samarbeta för 

att se till att deras mål är förenliga. 

 

Strategier för regeringen – Det sista delmomentet handlar om att olika strategier från rege-

ringen ska skapa tydliga visioner för framtidens politik, regering och politikområden. Sådana 

strategier kommer att gå över de vanliga organisatoriska linjerna inom regeringen och ge en 

viktig överenskommelse om allmänna mål bland offentliga organisationer (Peters uå, s.6). 

 

För att förenkla min studie använder jag mig endast av två former av samordning, den nega-

tiva och positiva. Eftersom jag iakttar mer från en nationell till en lokal nivå är dessa två for-

mer bäst anpassade och kommer ingå i min operationalisering som beskrivs nu närmast. 

 

3.5 Operationalisering av teori 
Med hjälp av ett analysschema kommer en operationalisering av teorin att bli möjlig. Analys-

schemat består av fem begrepp tillsammans med kriterier som innehåller mätpunkter. De be-

grepp som ingår är förstå, vilja, kunna, positiv samordning och negativ samordning. Med ut-

gångspunkt i schemat kommer min analys del bestå av två delar. Första delen kommer be-

handla begreppen förstå, vilja och kunna. Min andra del omfattar begreppen positiv- och ne-

gativ samordning. 

 

Utifrån mätpunkterna granskas innehållet i mitt material, samt undersöker de om det förekom-

mer aspekter i materialet som belyser problemen kring begreppen. Exempelvis belyser mät-

kriterierna för begreppet förstå: problemen kring Riksarkivet att förstå beslutsfattaren. Mät-

punkterna för positiv- och negativ samordning mäter Riksarkivets samarbeten med andra or-

ganisationer om öppna data.  
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Analysschema 

Begrepp Kriterier 
Förstå (kap. 5.1) Begreppet handlar i grund och botten om att aktören uppfattar sig själv 

och sin omgivning mer eller mindre korrekt och fullständigt (Lundquist 
1987, s.43). Förstå innebär att ”begripa innebörden av”. Alltså att fatta 
vad beslutet innebär i detalj och veta vad den handlar om. Men också 
att förstå vilka manöverutrymmen tillämparen har, exempelvis om må-
len är allmänna så kan tillämparen uppfatta det som att ett större sväng-
rum kan tas (Vedung 2016, s.84) I detta fallet blir det en tolkningsfråga 
om huruvida tillämparen har förstått hur hen ska göra (Hall och Löf-
gren 2006, s.137). 

Vilja (kap. 5.2) Viljan är kopplad mer eller mindre till en aktörs medvetande och ut-
tryckliga preferenser (Lundquist 1987, s. 43). Viljan kan bidra till en 
positiv effekt. Är tillämparen intresserad och gynnsamt inställt till be-
slutet kan implementeringen bli mer fördelaktig, samt mer trogen att 
följa beslutet. Emellertid kan det kopplas till något negativt också. Löf-
gren och Hall talar om att vilja kan kopplas uttryckligen till sabotage. 
Det behöver inte vara medveten sabotage, utan att tillämparen tar hän-
syn till de som drabbas av beslutet. Till exempel kan en aktör handla 
ansvarsfullt genom att strunta i att följa beslutet (Hall och Löfgren 
2006, s.137f). (Vedung 2016, s.85). 
 

Kunna (kap. 5.3) Kunna associeras till en aktörs förmåga att fatta beslut samt att forma 
sin omgivning (Lundquist 1987, s. 43). Begreppet handlar om kapa-
citeten att genomföra ett projekt, policy eller beslut. Inom kapaciteten 
finns flera dimensioner, vilket enklast kan förklaras med dimensionen 
om resurser. Med det menas resurser såsom pengar, utrustning, regler, 
personal etc. Dock kan det finnas informella hinder för en tillämpare att 
kunna genomföra projektet. Exempelvis kan det vara en hindrande lo-
kal kultur (Hall och Löfgren 2006, s.137). Vedung menar på att för-
mågan att kunna genomföra beslutet kan påverkas av resurser som be-
står av materiell entitet, men också av immateriell art. Det kan vara att 
ett materiellt slag som brist på pengar vilket leder till att personal inte 
kan anställas för genomförandet, eller att de inte kan utbildas för mer 
kunskap inom fältet (Vedung 2016, s. 86). 

Positiv samordning (kap. 6.1) Denna samordningsnivå innebär att man går ett steg längre än det enkla 
ömsesidiga erkännandet av ett program. Istället hittar organisationerna 
ett sätt att arbeta tillsammans för att på så sätt tillhandhålla bättre tjäns-
ter till kunderna. Förutsättningen för denna nivå är emellertid att de en-
skilda organisationerna förblir i största möjliga mån autonoma, för att 
eftersträva sina individuella mål. Ändringen som sker är att organisat-
ionen samordnar den faktiska leveransen av programmet (Peters uå, s. 
5f) Exempelvis kan samarbeten som hackathons, idétävlingar, virtuella 
samhällen eller nätverk ses som en typ av positiv samordning. Den po-
sitiva interaktionen mellan organisationerna inger förtroende för 
varandra, vilket möjliggör effektiva problemlösningar på potentiella 
konflikter (Peters 1998, s.299f). 

Negativ samordning (kap 6.1) Negativ samordning är en nivå som handlar om när statliga organisat-
ioner och program undviker att komma i vägen för varandra, detta för 
att inte producera några negativa interaktioner sinsemellan. Vilket gör 
det mest troligt att mönstret av beslutsfattandet inte ändras (a.a., s. 5). 
Organisationer med olika mål och krav respekterar varandras åtaganden 
och olikheter, dock gör de inget för att samordna sina aktioner, trots de-
ras gemensamma kundkrets. Här spelar exempelvis organisationernas 
uppfattningar om medborgarens behov och vilket departement som or-
ganisationen rapporterar till (Peters 1998, s. 303). 
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Mitt analysschema används som ett verktyg för operationaliseringen av min teori för att på 

bästa sätt få fram ett resultat. Med hjälp av schemat får operationalisering en tydlighet över 

hur jag utför min analys och vad det är jag tittar på när jag tagit ut det innehåll som är relevant 

för min utvärdering.  Vidare är tanken att samtidigt kunna få fram från ett resultatschema uti-

från schemat ovan, med en liknande struktur. Skillnaden är bara att i dem olika begreppen re-

dovisas resultatet för studien, istället för kriterierna. I nästa kapitel förklaras hur jag ska gå 

tillväga med min studie.  

4. Metod 
Studiens utgångspunkt riktar in sig i en kvalitativ forskningsansats. Uppsatsen grundar sig på 

en analys av en statlig myndighets dokument vilket preciserat blir en kvalitativ textanalys. 

Dokumenten tolkas med hjälp av mitt teoretiska ramverk som presenterats ovan. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
I en kvalitativ strategi går det ut på att ta fram det mest centrala innehållet genom en detalje-

rad läsning av textens delar och helhet (Esaiasson et al. 2017, s. 211). Kvalitativa studiers fun-

dament ligger oftast på en forskningsstrategi där insamlingen och analys av data baserar sig 

på ord än siffror (Bryman 2016, s. 374). Därav är en av orsakerna till att kvalitativ studie an-

ses som mer lämplig för min utvärdering.  

 

Med tanke på att jag detaljerat analyserar fyra dokument utifrån deras innehåll och betydelse 

av orden stärks argumenten för att tillämpa en kvalitativ studie. Vidare beskriver Esaiasson 

med flera att en viktig orsak till en kvalitativ inriktning är att det eftersökta innehållet ligger 

dolt under ytan, vilket kan endast frambringas genom noggrann läsning och ett analytiskt 

verktyg. Med hjälp av mitt analysschema som verktyg kan jag få fram det dolda innehållet 

som dokumenten består av (Esaiasson et al. 2017, s. 211). 

 

Inom den kvalitativa strategin införlivas flera varierande undersökningsmetoder som skiljer 

sig från varandra. De fem huvudsakliga undersökningsmetoderna som associeras med kvalita-

tiv studie är: Etnografi/deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, diskurs-

analyser och textanalyser. Varav den sistnämnda är min valda undersökningsmetod för min-

uppsats och kommer beskrivas närmre i ett eget avsnitt nedan (Bryman 2016, s. 377f). 
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Enligt Bryman finns det ett antal risker som ska tas i beaktning med ett kvalitativt tillväga-

gångssätt, subjektiviteten, replikationen, generaliserbarheten är några som nämns. Med sub-

jektiviteten anses forskaren vara problemet i sitt urval vad forskaren tycker är relevant för stu-

dien, men den personliga relationen som frekvent dyker upp med individerna i undersök-

ningen ses även det som ett problem (Bryman 2016, s. 398). 

 

I och med forskarens subjektivitet i sin selektion betraktas hans val som svårt att replikera 

fullt ut. Kritiken som framförs menar på att en forskares urval behöver inte vara likadant även 

om det är samma studie som utförs, detta beror på att de två kan se varierande information 

som olika signifikanta (a.a., s. 398f). Trots den riktade kritiken har jag valt att utgå från den 

kvalitativa strategin i min uppsats. Eftersom studien syftar på att tolka det insamlade materi-

alet i form av dokument såsom, uppdragdirektiv, projektdirektiv, projektplan och delrapport 

från riksarkivet till regeringen anser jag att strategin är mest lämpad.  

 

Med hjälp av strategin är ändamålet att utvärdera en av regeringens insatser som skett via 

Riksarkivet och se hur samarbetet mellan myndigheterna ser ut. Att belysa och förstå ett spe-

cifikt fenomen är grunden för kvalitativ forskning, därav läggs inte mycket vikt vid att förut-

säga resultaten (Bryman 2011, s. 363). Problem i generaliseringen uppstår när semistrukture-

rade intervjuer eller deltagande observationer tillämpas enligt kritikerna. Eftersom jag inte an-

vänder mig av intervjuer eller deltagande observationer, anser jag att problemet i att generali-

sera arbetet inte är ett dilemma för min utvärdering av Riksarkivets arbete på öppna data (a.a., 

s. 369). 

 

Genom att jag valt att utvärdera Riksarkivets implementering och samordning med hjälp av 

fyra dokument har metodvalet fallit på den kvalitativa metoden. Detta stärks med hjälp utav 

att jag använder ett verktyg i form av ett analysschema som ska hitta det eftersökta innehållet 

som är dolt under ytan. Detta stärks ytterligare genom att jag valt att en textanalys som under-

sökningsmetod och som kommer förklaras mer längre ner. Nu närmast är avsnittet om fallstu-

die och vad den innebär. 

 

4.2 Fallstudie 
Utifrån mitt syfte är en fallstudie relevant att tillämpa som en del i mitt tillvägagångssätt. Vi-

dare framkommer fallstudier enormt ofta som metod inom politiska studier. Intentionen med 

fallstudien är att frambringa en ökad förståelse kring implementeringen av öppna data, samt 
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att se vilka samordningsaspekter som förverkligas i myndigheternas samarbete med öppna 

data (Merriam & Nilsson 1994, s. 9).  

 

Den grundläggande formen för en fallstudie är att analysera en specifik företeelse, lag, organi-

sation eller program (a.a., s. 24). Genom fallstudieforskning kan ett specifikt fall detaljerat 

granskas och på så sätt kunna komma åt dess komplexitet och utmärkande natur. Vilket jag 

försöker göra genom att välja Riksarkivets implementering och samordning kring öppna data 

(Bryman 2011, s. 73).  

 

Eftersom mitt mål är att utvärdera öppna datas implementering och samordning, vilket Riks-

arkivet ansvarar för, är en utvärderande fallstudie den mest relevanta att använda. Enligt Yin 

har en utvärderande fallstudie olika tillämpningsområden, där två exempel är att beskriva och 

utforska. I min utvärdering beskriver jag först hur implementeringen ser ut med hjälp av tre 

begrepp, för att sedan utforska vilka samordningsaspekter som Riksarkivet genom implemen-

teringen förverkligat (Yin 2007, s. 33). 

 

Kritiken som uppstår av att använda fallstudie är att det inte går att generalisera från endast ett 

fall. Ett kortfattat svar är att fallstudier kan ses som experiment, vilket innebär att de är gene-

raliserbara när det gäller teoretiska hypoteser, men inte populationer. När en fallstudie genom-

förs är syftet att generalisera och utveckla teorier, alltså utförs en så kallad analytisk generali-

sering (Yin 2007, s. 33,53).  

 

Sammanfattningsvis är det en utvärderande fallstudie som utförs med målet att utforska Riks-

arkivets implementering och samordning av öppna data. Nästa avsnitt i kapitlet är att redogöra 

vad en textanalys är och hur den passar in i min studie. 

 

4.3 Textanalys 
Eftersom en insats från regeringen utvärderas, vilket i sin tur har delegerats till Riksarkivet är 

det relevant att använda sig av en textanalys. Undersökningsmetoden innebär att analysen 

sker genom olika dokument som är av betydelse för studien. Även om dokumenten som ska 

analyseras redan finns tillgängliga betyder det inte att det är mindre tidskrävande eller enklare 

(Bryman 2016, s. 546). 

 



	22	

I sin bok social research methods tar Bryman upp fyra kriterer för att kunna räknas som 

material i en textanalys. Första kravet är att dokumentet ska kunna läsas, nästa är att den inte 

har framställts specifikt för social forskning, tredje innebär att de ska vara bevarade på ett sätt 

som gör dem tillgängliga för analys och sist ska de vara relevanta i forskarens ämne (Bryman 

2016, s. 546). 

 

I metodiken kan två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar urskiljas: systematisera in-

nehållet i de aktuella texterna och att kritiskt granska innehållet. I mitt fall kommer en syste-

matisk undersökning av innehållet i texterna att ske, men samtidigt är tanken också att kritiskt 

granska idéerna inom dokumenten. Genom att kritiskt granska dem kan man se om Riksarki-

vet som organisation förstått beslutet, samt se om de kan och vill genomföra sitt uppdrag.   

Denna typ av undersökning är den vanligaste och syftar till att generera en ordning och lyfta 

fram innebörden tematiskt och systematiskt. Uppgiften blir således att logiskt ordna innehållet 

i dokumenten eller att formalisera innehållet i okomplicerade kategorier (Esaiasson et al. 

2017, s. 213). 

 

Genom att gå igenom dokumenten systematiskt och kritiskt kan jag få fram innebörden från 

texterna, samt se hur implementeringen gått till. De dokument som ska granskas presenteras 

härnäst i mitt urval och kommer beskrivas kort. 

 

4.4 Urval 
I valet av material som ska analyseras är det viktigt att reflektera över vilket material som är 

mest relevant för studien. Eftersom jag tittar på ett top-down perspektiv från regeringen till 

Riksarkivet i arbetet med öppna data är det min utgångspunkt i mitt val av material. De doku-

ment som ska analyseras med hjälp av min teori är: Regeringsuppdrag till Riksarkivet, pro-

jektdirektiv, projektplan och sist delrapporten av uppdraget. I alla dokument kommer analyse-

ringen utgå ifrån teorin (Esaiasson et al. 2017, s. 226). 

 

Regeringsuppdrag till Riksarkivet 

Detta dokument är själva uppdraget som Riksarkivet fått ifrån regeringen. Här ska jag ta reda 

på vad uppdraget är mer tydligt, men också att analysera målen med uppdraget, skälet till 

uppdraget, tidsaspekten Riksarkivet har och de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till 

min teori. 
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Projektdirektiv 

Projektdirektiven kan ses mer som en tillfällig anvisning innan den fullgjorda projektplanen 

har framställts. Det är ett förslag på regeringsuppdraget och hur myndigheten ska lyckas med 

sitt uppdrag. Det som analyseras kommer vara precis som beskrivet ovan för att se om samma 

skäl och förutsättningar fortfarande står fast. 

 

Projektplan 

Projektplanen är den permanenta riktlinjen projektet kommer att ha utgångspunkt i. Här finns 

de konkreta målen av uppdraget, förutsättningar och hur det verkliga upplägget ser ut. 

 

Delrapporten av uppdraget 

I denna får vi se hur långt Riksarkivet har kommit med uppdraget, vad har de kunnat uppnå, 

vilka svårigheter de haft, hur samarbetet sett ut med de andra myndigheterna samt hur de ska 

fortsätta resterande tiden av uppdraget. Alltså resultatet av arbetet som Riksarkivet bedrivit 

mellan juni 2016 och september 2017. 

 

Dessa texter ovan kommer att studeras grundligt genom en textanalys som är kopplat till min 

operationalisering av teori. I sista avsnittet i detta kapitel kommer en kort metoddiskussion 

framföras för att förklara mitt metodval och varför den ansågs som mest passande. 

 

4.5 Metoddiskussion 
Att välja att göra en textanalys i min studie av öppna data anser jag passar bäst med tanke på 

sättet uppsatsen är upplagd på. Genom en utgångspunkt i top-down blir det svårt att göra en 

undersökning av hur regeringen via Riksarkivet implementerar e-tjänsten öppna data på ett 

annat sätt.  

 

Ett annat metodval hade kunnat vara semistrukturerade intervjuer med de ansvariga för pro-

jektet på Riksarkivet. Däremot är inte min avsikt att granska byråkrater i organisationen utan 

mer Riksarkivet i sig. Med det menar jag att fokus ligger på Riksarkivet som organisation och 

hur de med order från regeringen implementerar uppdraget, samt vilka samordningsaspekter 

som uppfylls i samarbetet med andra organisationer. Begreppen förstå, vilja och kunna har 

endast valts ut för att utvärdera organisationen i sig och inte de som arbetar där. Det samma 

gäller positiv- och negativ samordning. 
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Emellertid kan som en fortsättning på min utvärdering intervjuer göras för att utvärdera byrå-

kratens roll i det hela. Hur de förstår, kan och vill utföra uppdraget som Riksarkivet fått från 

regeringen. Vilket i så fall hade gjort att intervjuer skulle vara ett bra val för att få ett tillförlit-

ligt resultat.  

 

Nu när metodkapitlet är avklarat är det dags att analysera dokumenten för att senare få fram 

ett resultat. Viktigt att ha i åtanke är att Riksarkivet som organisationen och dess arbete med 

öppna data är det utvärderingen granskar. Analysen kommer delas in i två delar, varav första 

delen behandlar begreppen förstå, vilja och kunna och där andra delen bearbetar positiv- och 

negativ samordning.  

 

5. Förstå, vilja & kunna 
I kommande avsnitt analyseras och tolkas de dokument som tidigare nämnts ovan utifrån ana-

lysschemat i punkt 3.5. Varje dokument kommer att granskas inom varje begrepp med en bör-

jan av begreppet förstå, som följs av vilja och sist kunna. 

 

5.1 Förstå 

Regeringsuppdrag till Riksarkivet 

I regeringsbeslutet som beordras via finansdepartementet till Riksarkivet syns det att rege-

ringen försöker vara så tydliga som möjligt. Uppdraget är att ”främja arbetet med att tillgäng-

liggöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen”. Även hu-

vudrubriken på dokumentet beskriver uppdraget på ett liknande sätt. Citatet framhäver dessu-

tom att uppdraget sker under regeringens styre, därmed finns det en lätt uppfattlig top-down 

styrning som ska uppfyllas med uppdraget (Finansdepartementet 2016, s.1). 

 

Fortsättningsvis finns det ett antal konkreta delmål som bidrar till huvudmålet att främja arbe-

tet med tillgängliggörandet av öppna data. Exempelvis är ett delmål att ”stimulera myndighet-

erna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer”. Vidare kräver regeringen en 

samordning mellan Riksarkivet och Lantmäteriet. Detta förklarar regeringen kommer gynna 

Riksarkivet och deras uppdrag, med tanke på Lantmäteriets erfarenheter av exempelvis sam-

verkan, informationsförsörjning och standard samt det främjande arbetet mot myndigheter 

(Ibid). 
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Dokumentet innehåller ett slutdatum när programmet ska vara avslutat, vilket är den 31 de-

cember 2018, däremot ska slutrapporten lämnas in i slutet av januari till regeringen. När upp-

draget skulle påbörjas står inte med, antagligen samma dag som handlingen inkom till Riksar-

kivet, alltså den 30 juni 2016 (a.a., s. 1f). Ett klargörande ges också av regeringen i varför 

Riksarkivets uppdrag är så pass viktigt. De skriver att ”Enskilda och företagare ska kunna 

hitta myndigheternas information. Myndigheterna behöver dock stöd för att tillgängliggöra 

information på ett öppet, enhetligt och kostnadseffektivt sätt” (a.a., s. 3).  

 
Sammanfattningsvis är dokumentet ”regeringsuppdrag” en handling som försöker vara så tyd-

ligt som möjligt för att Riksarkivet ska förstå sitt uppdrag. De skriver vad som ska göras, 

vilka delmål som ska finnas och vilken period myndigheten har på sig till. Samtidigt försöker 

regeringen förklara varför beslutet skett, samt av vilken anledning en samverkan mellan Riks-

arkivet och Lantmäteriet borde finnas. Emellertid kan en längre och bättre förklaring om skä-

len till beslutet varit önskvärt, exempelvis vad öppna data bidrar till mer konkret till sam-

hället. 

 

Projektdirektiv 

Projektdirektivet har framställts av en beställare (som representerar regeringen) tillsammans 

med projektledaren, där en översiktlig plan producerats som en utveckling av regeringsupp-

draget. I dokumentet konstateras Riksarkivets uppdrag tillsammans med två effektmål. Första 

effektmålet är riktat mot Sverige som nation ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter”, det andra är för uppdraget ”Sverige ska ha en öppnare förvalt-

ning som stödjer effektivitet, delaktighet och tillväxt” (Jansson & Halling 2017, s. 3f). 

 

Vidare meddelas olika projektmål som ska vara fullbordade innan projektets slut, såsom att 

stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer och ge stöd till 

enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med be-

rörd myndighet. Med projektmålen visar beställaren till Riksarkivet att de skall ha uppnåtts 

när väl uppdraget är slutfört (a.a., s. 8). 

 

 I sin samverkan har Riksarkivet förstått att det krävs samarbete med andra organisationer 

också. Förutom en samverkan med Finansdepartementet (dit Riksarkivet också avrapporterar 

sitt genomförande) och Lantmäteriet har ett antal andra exempel föreslagits som möjliga sam-
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arbetspartners (a.a., s. 5). Precis som i föregående handling meddelas att Riksarkivet ska sam-

arbeta med Lantmäteriet med tanke på deras erfarenhet. Däremot har Statskontoret lagts till 

som samarbetspartner i och med deras egna uppdrag, vilket gör att de kan komma att efter-

fråga information från Riksarkivet (a.a., s. 5f). Ny information som inte fanns med i rege-

ringsuppdraget är att Riksarkivet också fått i uppdrag att delta i EU-kommissionens arbets-

grupp. Arbetsgruppen berör frågor om PSI fast på europeisk nivå (a.a., s. 3). I direktivet finns 

även en leveransförteckning som visar olika leveranser från uppdraget och dess projektgrupp, 

såsom projektplan och delrapport (a.a., s. 8f). 

 

Genom projektdirektivet är det lätt att tro att Riksarkivet förstått själva innebörden av uppdra-

get och vad som behövs göra. Men direktivet är skapat tillsammans med beställaren som re-

presenterar regeringen, därav vet man inte om det verkligen förstått beslutet och uppdraget till 

fullo. Just därför är projektplanen extra intressant för att se om myndigheten förstår uppdraget 

då de gör planen ensamma. 

 

Projektplan 

Projektplanen återupptar mycket av det som projektdirektivet berör, dock är projektplanen 

mer detaljerad kring vissa saker. Bakgrund till projektet är det första som tas upp och där bas-

eras projektet på det tidigare nämnda uppdraget. Det är projektet som ska genomföra rege-

ringsuppdraget för Riksarkivet. Vidare omnämns vad Riksarkivet ska göra enligt uppdraget, 

exempelvis att stimulera myndigheter att publicera öppna data (Halling 2017, s. 2). Uppdraget 

med målet och delmålen prononceras igen, men även Riksarkivets samarbete med Lantmäte-

riet. Riksarkivets deltagande i EU-kommissionens arbetsgrupp omnämns likaså (a.a., s. 3f). 

  

Samarbetet med Lantmäteriet tas upp och hur deras samverkan ska se ut mer detaljerat. De 

ska särskilt samarbeta i förvaltningen av handledningen vidareutnyttjande.se och i annat främ-

jande arbete. Lantmäteriets erfarenheter av befintliga forum, kring informationsförsörjning 

samt samverkan och standarder ska tas tillvara. Ytterligare visar projektplanen de områden 

som identifierats av Riksarkivet som start, vilket är samverkan kring vägledning bland annat 

juridik. Men också samverkan kring en rekommendation för beständiga identifierar och kring 

skördning till DCAT-AP från andra portaler, där Geodataportalen är ett exempel (Halling 

2017, s. 10).  
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Fortsättningsvis väljer Riksarkivet att prioritera bort tekniska plattformar för att det finns brist 

på pengar. Samtidigt avgränsar de sig till att inte framta PSI-föreskrifter, trots att projektet 

kommer att ansvara för insamling och publicering av PSI-företeckningar. Ytterligare visar de 

att en hierarki finns, genom att tydligt skriva att projektet skall godkännas av beställare och att 

projektet måste följa Riksarkivets riktlinjer för projektet (a.a., s. 10f). 

 

Trots att projektplanen tar upp mycket av det som redan står i projektdirektivet verkar det som 

att Riksarkivet förstått uppdraget som de fått av regeringen. Innehållet i dokumentet indikerar 

genom olika delar att förståelsen av uppdraget är högt. De tar med effekt och projektmålen, de 

fortsätter att beskriva Lantmäteriet som en viktigt samverkspartners och i vilka delar de ska 

samarbeta. Avgränsningen tillsammans med prioriteringen visar att de tydligt förstått vad de 

ska göra och på vilket sätt. Däremot är det fortfarande mycket som är likt projektplanen som 

tillsammans togs fram med beställaren, därav kan det bli lite missvisande. Nästa del som 

kommer är delrapporten, där Riksarkivet redovisar hur det gått så långt i arbetet. I denna del 

får vi nog en bättre bild om organisationen förstått beslutet i sin helhet. 

 

Delrapporten av uppdraget 

Syftet med rapporten är att redovisa resultaten projektet har tagit fram mellan juni 2016 och 

september 2017 (Riksarkivet 2017, s. 2). I dokumentet redogörs en bakgrund som start, vilket 

namnet på uppdraget nämns tillsammans med vad Riksarkivet ska göra enligt uppdraget. Utö-

ver det ursprungliga uppdraget är ett annat att delta i EU-kommissionens arbetsgrupp (a.a., s. 

4). Enligt regeringsuppdraget har ett samarbete mellan Riksarkivet och Lantmäteriet har eta-

blerats samt haft möten som identifierat olika samverkansområden (a.a., s. 5). 

 

Mellan juli 2016 och 2017 har fokus på arbetet varit att först och främst analysera vad som 

behöver göras för att genomföra uppdraget. Att ta fram projektdirektiv, projektplan och be-

manna projektet med relevanta kompetenser har varit de första stegen. En förstudie har ge-

nomförts om insamling och publicering av PSI-förteckningar i enlighet med uppdraget. Dessa 

ska myndigheter publicera enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

förvaltningen (2010:566) (Riksarkivet 2017, s. 6). 

 

Riksarkivet förvaltar också den nationella dataportalen oppnadata.se samt webbvägledningen 

om publicering av data för vidareutnyttjande, dessa är båda inom ramen för uppdraget. Data-
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portalen uppdateras kontinuerligt, samt planeras en sammanslagning av webbplatserna oppna-

data.se och vidareutnyttjande.se. En av de största utmaningarna enligt Riksarkivet kommer 

vara att öka kunskapen om öppna data och PSI, samt att stimulera myndigheter att publicera 

data för vidareutnyttjande genom utvecklingen av dataportalen (a.a., s. 7).  

 

Myndigheternas och användarnas behov har kartlagts för att ta reda på användarbehoven vad 

gäller publicering av öppna datamängder, men även användningen av den nationella datapor-

talen oppnadata.se (Riksarkivet 2017, s. 10). De behov som identifierades var att ett bättre 

samordnat stöd genom kurser och vägledning, kring behov av samverkan och kommunikat-

ion, men även bland annat standarder behövs. Detta gäller mellan myndigheterna men också 

användarna (a.a., s. 7). 

 

I sitt arbete har Riksarkivet tagit över teknisk support, lagring och drift av oppnadata.se. Me-

tadatabeskrivningar av öppna data som finns hos offentliga organisationer visas på webbplat-

sen, dessa hämta automatiskt. Databeskrivningarna måste vara i ett specifikt format för att 

kunna hämtas, samtidigt måste de vara i maskinläsbar form. Det fortsatta arbetet kommer fo-

kus att ligga på att skapa goda tekniska förutsättningar för att bistå enskilda var i statsförvalt-

ningen data finns (Riksarkivet 2017, s. 13).  

 

Dessutom finns det ytterligare planerade åtgärder för främjandet av öppna data, både små tek-

niska men också större utvecklingsinsatser. Exempel ett teknisk är att det ska vara möjligt att 

ladda ner all dataset på en gång, medan en större insats är att användarna ska kunna ge förslag 

på data som de vill se i dataportalen (a.a., s. 14). Sist ges förslag för vidareutveckling under 

och efter 2018. Ett av flera förslag är att öppna data.se bör bli en behovsstyrd tjänst som är en 

del av den digitala infrastrukturen och som ska utvecklas i samverkan med andra myndigheter 

och användare (Riksarkivet 2017, s. 15f). 

 

Delrapporten synliggör om Riksarkivet verkligen förstått uppdragets reella innebörd, vilket de 

olika delarna och dess innehåll demonstrerar på ett bra sätt. I handlingen från Riksarkivet star-

tas man med en introduktion och bakgrund till sitt uppdrag, samt redovisar de målen som 

uppdraget ska ha slutfört när väl uppdraget är genomfört. Vidare kan man genom förstudien, 

kartläggningen av användarbehov, planerade åtgärderna och förslagen på vidareutveckling 

tydligt se att Riksarkivet konkret förstått sitt uppdrag. 
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5.2 Vilja 

Regeringsuppdrag till Riksarkivet 

Med tanke på att detta dokument kommer från regeringen till Riksarkivet och innehåller orga-

nisationens uppdrag, finns det inget att mäta gällande Riksarkivets vilja. 

 

Projektdirektiv 

I och med att projektdirektivet är framtaget av beställaren och tillämparen kan Riksarkivets 

vilja till uppdraget mätas i dokumentet. Genom en SWOT-analys som finns med i handlingen 

kan Riksarkivet som aktör och dess medvetande mätas för att ta reda på viljan för uppdraget. 

SWOT-analysen innehåller olika delar som visar styrkor (interna), svagheter (interna), möj-

lighter (externa) och hot (externa). En styrka som nämns är intresset från ledningen gällande 

programmet, vilket kan generera till en positiv inställning för hela Riksarkivet. Vidare finns 

det i kolumnen möjligheter även ett stort intresse från regeringen, eSAM och många andra or-

ganisationer och som kan stimulera Riksarkivets intresse och vilja ännu mer. Att det finns ett 

lågt intresse hos statliga myndigheter ses som ett hot, vilket hade skapat en negativitet mot 

viljan (Jansson & Halling 2017, s. 14). 

 

Utifrån projektdirektivet kan det konstateras att ett intresse från ledningen, regeringen, eSAM 

och andra organisationer finns. Detta kan leda till att intresset från ledningen sprids internt till 

hela organisationen, vilket kan skapa en positiv anda kring uppdraget och på så sätt öka vil-

jan. Att det finns ett stort intresse från regeringen och andra organisationer kan bara smitta av 

sig när de kommer i kontakt med Riksarkivet och även här bidra till en ökad vilka för uppdra-

get. Risken är om det finns ett lågt intresse vilket i så fall får motsatt effekt och skapar en ne-

gativ vilja hos Riksarkivet.  

 

Projektplan 

I projektplanen finns det inget konkret som nämner en aktörs medvetande och uttryckliga pre-

ferenser, däremot finns det ett delavsnitt som nämner kritiska framgångsfaktorer. En av punk-

terna som Riksarkivet tar upp är att samtliga avdelningschefer ska vara med (Halling 2017, s.  

11) En annan faktor som kan påverka viljan positivt hos Riksarkivet är antalet organisationer 

som finns med i den nationella referensgruppen, som är en samverkan med andra myndigheter 

och icke statliga organisationer (a.a., s. 5)  
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I ett delavsnitt behandlas kort beroenden till andra projekt/delprojekt, arbetsgrupper och rele-

vanta nätverk. Här skriver Riksarkivet att de är beroende i vissa avseenden till andras datapor-

talers utveckling, men även kring hur dataanvändning och innovation kan främjas. Denna del 

kan både ses som positiv och negativ i organisationen, vilket det inte står någonting om, men 

som kan påverka viljan i organisationen åt vardera håll (Halling 2017, s. 11) 

 

Delrapporten av uppdraget 

När en närmare titt tas på delrapporten kopplat till Riksarkivets preferenser och vilja sticker 

en del av innehållet ut mer än andra. Det finns inget påtagligt som säger att viljan hos Riksar-

kivet är negativ eller positiv, däremot när man läser innehållet verkar det finnas en mer gynn-

sam inställning att utveckla öppna data som ger en positiv vilja. Exempelvis ses den positiva 

viljan och inställningen genom delavsnittet fokus för arbetet 2016 och 2017. I denna del har 

de gått igenom vad som gjorts än så länge och vad som kommer hända ytterligare under året. 

Flera evenemang har redan planerats in för hösten/vintern skriver Riksarkivet, dessutom kom-

mer uppdraget att presenteras på ett flertal arrangemang (Riksarkivet 2017, s.6). 

 

Även i andra avsnitt såsom tekniska förutsättningar och utvecklingsbehov, planerade åtgärder 

och förslag till vidare utveckling under och efter 2018 ses en vilja att driva uppdraget och im-

plementering av öppna data framåt (a.a., s. 13,14) Framförallt i det sistnämnda avsnittet näm-

ner Riksarkivet själva att de olika webbplatserna som tillhör öppna data kopplas samman. 

Detta för att bli en digital tjänst som implementeras som en del av organisationens redan be-

fintliga tekniska infrastruktur. Därmed kan man sträva efter en långsiktig, stabil och använd-

bar förvaltning (Riksarkivet 2017, s. 15). 

 

Fastän det inte finns något tydligt utsagd vilja eller intresse i dokumentet, går det att se att det 

finns en positiv vilja att genomföra implementeringen av öppna data. I de avsnitt som nämnts 

finns det delar som visar hur organisationen agerar och vad de vill åstadkomma med sitt age-

rande, vilket uppvisar en gynnsam inställning och vilja hos organisationen att utveckla e-

tjänsten öppna data. 
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5.3 Kunna 

Regeringsuppdrag 

I regeringsuppdraget presenterades budgeten som Riksarkivet skulle få att utnyttja resterande 

av året 2016. Myndigheten fick 3,5 miljoner kronor för att påbörja sitt uppdrag, men det fanns 

även regler som tillkom med pengarna. Riksarkivet var tvungna att redovisa hur medlen an-

vänts och återbetala de pengar som inte användes till kammarkollegiet. Budgeten och reglerna 

kring den var enligt kriterierna från analysschemat den enda resursen från dokumentet. Detta 

visar att Riksarkivet hade bra förutsättningar pengamässigt att starta uppdraget och som krav 

att lämna tillbaka de pengar som inte användes (Finansdepartementet 2016, s.2). 

 

Projektdirektiv 

I föregående avsnitt nämndes en SWOT-analys som tog upp fyra olika indelningar. Kopplat 

till begreppet kunna och resurser ansågs en styrka vara att projektet var bra bemannat. Svag-

heterna ansåg Riksarkivet var tre stycken vilket var att det tar tid att bygga upp kompetensen 

för uppdraget, de var för få i förhållande till uppdragets storlek och alltför personberoende 

som ökar sårbarheten med en liten projektorganisation (Jansson & Halling 2017, s. 14). 

 

Erfarenheten från Lantmäteriet ses som en bra möjlighet att utnyttja för Riksarkivet och är en 

viktig aktör i deras genomförande av uppdraget. Om regeringen skulle sluta finansiera upp-

draget eller om EU-lagstiftning ändar förutsättningar hade det kunnat bli ett hot mot uppdra-

get. Ytterligare hot är att organisationen är leverantörsberoende i driften av oppnadata.se och 

vidareutnyttjande.se (Ibid).  

 

Fortsättningsvis klargörs det att uppdraget endast pågår från 30 juni 2016 till december 2018. 

Det första som projektledaren måste göra enligt projektplanen är att se över vilka kompeten-

ser som behövs för att genomföra projektet, för att sedan aktivt delta i rekryteringen för att be-

manna projektet (Ibid). Punkterna 4.3 och 4.4 behandlar kostnader och resurser. Genom ett 

särskilt anslag finansieras kostnaderna för uppdraget, kostnader såsom personal, arrangemang 

i form av forum, driften av webbplatser, seminarier, resor, deltagande i hackathons, teknisk 

utrustning och deltagande i möten med EU-kommissionen (Jansson & Halling 2017, s. 18). 

 

De resurser som krävs enligt projektdirektivet är att bygga upp rätt kompetens. Projektledaren 

måste bygga upp projektorganisationen med hjälp av de kompetenser denne anser behövs, ex-

empel på kompetenser är kommunikatör, webbredaktör, jurist med mera (Ibid). I fallet att 



	32	

kunna implementera sitt uppdrag verkar det finnas bra möjligheter, till exempel finns det 

pengar till godo och som kommer stå för de olika evenemang som är tänkta att arrangera. Vi-

dare är det viktigaste efter att tittat på projektdirektivet att anställa rätt personal och det kom-

mer vi kunna se i dokumenten som kommer härnäst. 

 

Projektplanen 

Projektplanen visar att en ny finansiering för år 2017 som inte funnits med i tidigare doku-

ment. Summan är densamma som för tidigare år och är alltså fastställd till 3,5 miljoner kronor 

återigen. För år 2018 är det nya medel som delas ut (Halling 2017, s. 3). En viktig faktor som 

även kan ses som resurs är Lantmäteriets erfarenheter som regeringen beordrat Riksarkivet att 

utnyttja i främjandet av öppna data (a.a., s. 10). Kostnader och resurser ser likadana ut i pro-

jektplanen som i tidigare handling. 

 

Det nya i projektplanen är att nya medel tillkommit från regeringen för år 2017, en summa på 

3.5 miljoner kronor. Resterande är detsamma som i projektdirektivet och är ingen ny inform-

ation. Vad som gjorts mer konkret kommer att kunna ses i delrapporten som visar resultaten 

som Riksarkivet uppnått än så länge. 

 

Delrapporten av uppdraget 

Eftersom delrapporten uppvisar vad Riksarkivet nått för resultat så här långt i implemente-

ringen, får man se mer konkret i detta dokument hur Riksarkivet kunnat implementera sitt 

uppdrag. Delrapporten går igenom projektorganisationen som består av en projektledare som i 

sin tur tar hjälp av en administratör/kommunikatör och webbdesigner/webbredaktör. Två utre-

dare finns också med som jobbar deltid och kommer internt från Riksarkivet och ovanför alla 

dessa är ordföranden för projektets styrgrupp, samt ytterligare två chefer inom två olika avdel-

ningar (Riksarkivet 2017, s. 4) Under första delen av projektet/uppdraget har fokus varit att 

anställa relevant kompetens därefter har olika workshops, möten och konferenser ägt rum 

(a.a., s. 6). 

 

Vidare har under 2017 uppdraget presenterats vid ett antal möten och konferenser och flera 

evenemang planeras under hösten/vintern. Regeringsuppdraget kommer att presenteras på 

bland annat ESV-dagen, Riksarkivets konferens, Statistikforum och E-förvaltningsdagarna. 

Projektet är de som sköter driften och administrationen över webbplatserna samt frågorna som 

kommer in via webbplatserna (Ibid) 
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I avsnittet om förslag till vidareutveckling under och efter år 2018 vill Riksarkivet att de två 

dataportaler ska slåsamman till en dataportal. Detta för att lättare kunna samordna myndighet-

ers arbete, utveckla och förvalta den tekniska plattformen för dataportalen för öppna data och 

PSI-företeckningar och tillföra med sin kunskap om metoder för informationshantering, stan-

dardiserade processer och specifikationer för att skapa en långsiktig samordnad användbarhet 

(Riksarkivet 2017, s. 16) 

 

I och med att ett samordningsansvar behöver etableras hos myndigheten krävs kompetenser 

inom samordning av kommunikation, juridik, öppna data och e-förvaltning, utvecklare med 

beställarkompetens inom PSI/öppna data och administration. Sist behövs det också mer hjälp 

inom IT-drift. Vilka typer av resurser har Riksarkivet utgått från sina tidigare erfarenheter 

som är från det nuvarande regeringsuppdraget. Däremot kräver implementeringen av datapor-

talen i Riksarkivets IT-infrastruktur en annan detaljerad beräkning av essentiella resurser, ef-

tersom den påverkas av det pågående uppdrag och dess utveckling (Ibid). 

 

Sammanfattningsvis visar delrapporten att rätt kompetenser för projektet och uppdraget an-

ställts. Vidare har de kunnat utnyttja de pengar som varit till deras förfogande på ett bra sätt 

genom att arrangera evenemang för att öka medvetandet om sitt uppdrag och öppna data. På 

så sätt har de kunnat forma sin omgivning på ett bra sätt, för att kunna implementera sitt upp-

drag om att främja statliga myndigheter arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnytt-

jande. De har också samordnat med andra myndigheter för att hjälpa dem i sin publikation av 

öppna data och tillsammans har de kunnat öka kunskapen om öppna data. Nästa kapitel kom-

mer behandla Riksarkivet och samordningen med andra organisationer, för att ta reda på vilka 

samordningsaspekter som uppfyllts i samarbetet. 

6. Positiv samordning och negativ samordning 
I detta kapitel kommer positiv- och negativ samordning behandlas utifrån de fyra dokumenten 

som redan presenterats. Målet är att ta reda på vilka av dessa aspekter som förverkligas i 

Riksarkivets samarbete med andra organisationer. Kapitlet avslutas med ett resultatschema, 

detta för att ge en tydlig överblick över resultaten. 
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6.1 Positiv samordning & negativ samordning 

Regeringsuppdrag 

Ordern för samverkan som finns i regeringsuppdraget är att Riksarkivet i sitt arbete med upp-

draget skall få understöd av Lantmäteriet. Skälet till detta är att Lantmäteriet har tidigare erfa-

renhet av samverkan, standarder och informationsförsörjning som kan komma till användning 

för Riksarkivet. Lantmäteriet har redan befintliga forum från deras geodatasamverkan som 

också kommer bra tillhands för Riksarkivet (Finansdepartementet 2016, s.1).  

 

Om detta ovan kan tolkas som positiv- eller negativ samordning är svårt att säga för att det 

finns inget konkret som säger hur samarbetet ska se ut. Regeringen meddelar bara att Riksar-

kivet ska utnyttja Lantmäteriets erfarenheter, vilket kommer underlätta deras arbete med upp-

draget avsevärt. I dokumenten som kommer efter regeringsuppdraget innehåller mer informat-

ion om samverkan med andra organisationer, vilket lättare kommer avgöra vilka av dessa 

uppfylls i Riksarkivets samordning. 

 

Projektdirektiv 

Samverkan i detta dokument börjar inte förrän punkt 1.5 med rubriken ”samverkan med 

andra projekt och organisationer”. En nationell referensgrupp ska tillsättas, vilket kommer i 

projektplanen istället. Nästa delavsnitt är istället extern samverkan, där det sker en löpande 

samverkan på övergripande nivå med Finansdepartementet om regeringsuppdraget (som de 

också avrapporterar till. Flera möjliga intressenter på övergripande nivå är också kulturdepar-

tementet, Civildepartementet och Näringsdepartementet (Jansson & Halling 2017, s. 5). 

 

Lantmäteriets samarbete med Riksarkivet tas upp och nämner att fokus ligger på främjande 

arbetet och förvaltningen av handledningen av vidareutnyttjande.se. I projektdirektivet står 

det också att Statskontoret ska undersöka organisationers arbeten med öppna data och PSI, 

detta var något som inte stod med i regeringsuppdraget. I samband med sitt uppdrag kan 

Statskontoret komma i kontakt med Riksarkivet och efterfråga information från myndigheten 

och projektet. Vidare visas exempel på möjliga samarbetspartners såsom Vinnova, Lantmäte-

riet och Hack for Sweden (Ibid). 

 

Vid genomförandet av delmålen ska ständig kontakt med Finansdepartementet upprätthållas. 

Förutom i kontakten i avlämnandet av del- och slutrapporten ska det även finnas informella 

möten om arbetets process, vilket ska ske minst en gång i halvåret. De skriver också att under 
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arbetets gång ska omfattande kontakter med andra intressenter vara fortlöpande (Jansson & 

Halling 2017, s. 18). 

 

Projektdirektivet visar att Lantmäteriets samarbete med Riksarkivet ska vara närmre än vad 

regeringsuppdraget indikerade. Alltså finns det redan nu tendenser till mer positiv samord-

ning, det innebär att de tillsammans försöker hitta bättre sätt att tillhandhålla öppna data till 

kunderna. Statskontorets roll är lite annorlunda, utifrån texten i projektdirektivet verkar det 

som om det kommer i kontakt med varandra endast för att få information om projektet. Det-

samma gäller kontakten med Finansdepartementet, då kontakten framstår mer som en avrap-

portering. Kontakten med dessa två aktörer verkar mer som en negativ samverkan, där de hål-

ler sig undan för Riksarkivet för att inte störa dem, där endast information om hur det går med 

uppdraget efterfrågas. 

 

Projektplanen 

I projektplanen är en nationell referensgrupp sammansatt med representanter från statliga 

myndigheter och oberoende experter. Förutom Riksarkivet och Finansdepartementet finns det 

myndigheter med såsom Skatteverket, Lantmäteriet och Arbetsförmedlingen. De oberoende 

experterna är Björn Hagström och Peter Mankenskiöld. Den externa samverkan är densamma 

som förut, där Finansdepartementets och Statskontorets roll är oförändrad. Det nya är att lis-

tan på möjliga samarbetspartners har blivit längre. Lantmäteriets roll beskrivs mera längre ner 

i dokumentet (Halling 2017, s. 5f). 

 

Samarbetet med Lantmäteriet ska särskilt ske i förvaltningen av handledningen vidareutnytt-

jande.se och i annat främjandearbete. Befintliga forum och Lantmäteriets erfarenheter som 

finns hos geodatasamverkan ska tas tillvara. Men också deras erfarenheter kring samverkan, 

standarder och informationsförsörjning dras det nytta av. Vidare finns det tre områden som 

initialt identifierats och det är samverkan kring vägledning, sådant som avgifter, juridik och 

licenser, samverkan kring skördning och mappning till DCAT-AP med från andra dataporta-

ler, ett bra exempel är Geodataportalen. Sist ska en samverkan kring en rekommendation för 

beständiga identifierare ske (a.a., s. 17).  
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Även här verkar det som om en positiv samordning mellan Lantmäteriet och Riksarkivet äger 

rum. För Finansdepartementet och Statskontoret uppvisas inga förändringar och för den nat-

ionella referensgruppen, samt externa samverkan finns det inte tillräckligt med information 

för att avgöra för tillfället. Kanske ser vi det i delrapporten som också är det sista dokumentet. 

 

Delrapporten av uppdraget 

I delrapporten tas samverkan upp mer om var och hur det sker med andra organisationer. Den 

nationella referensgruppen finns med och förklaras kort med att de är representanter från olika 

delar av samhället som jobbar med öppna data och PSI. Mestadels är det statliga myndigheter, 

ideella föreningar samt oberoende experter (Riksarkivet 2017, s. 4) 

 

Ytterligare samverkan är ett delavsnitt som visar mer detaljerad samverkan som skett mellan 

Riksarkivet och andra organisationer. Med Finansdepartementet är inget oförändrat utan där 

sker det en löpande dialog. Samarbetet med Lantmäteriet har däremot intensifierats, myndig-

heterna har etablerat ett samarbete och haft möten för att identifiera samverkansområden. 

Riksarkivets representanter har också deltagit i möten om Geodataportalen och frågor angå-

ende beständiga identifierare och standarden DCAT-AP (a.a., s. 5). 

 

Sedan tidigare har Statskontoret ett pågående uppdrag, vilket är att göra en samlad uppfölj-

ning av statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra data. Denna skall 

lämnas in den 19 januari 2018. Men under år 2017 har de fått ytterligare ett uppdrag som in-

nebär att de ska kartlägga hinder kring användning av data. Här menar Riksarkivet att ett sam-

råd med Statskontoret påbörjats. Dessutom har Riksarkivet deltagit som samarbetspartner i ett 

event kallat ”Hack for Sweden” som ägde rum 11–12 mars 2017. Ansvaret som projektledare 

för eventet har SMHI fått av regeringen. I uppdraget ingick det att samarbeta med vissa myn-

digheter, där Riksarkivet var en av dem (Ibid). 

 

Riksarkivet har deltagit i ett särskilt anordnat möte med arrangörsgruppen för Hack for Swe-

den. Mötet anordnades på Riksarkivet och där diskuterades metadatafrågor och dataportalen 

oppnadata.se. Genom sammanträdet fick Riksarkivet input kring användarbehov till datapor-

talen samtidigt som Riksarkivet gav input om sektorövergripande insatser. Dessa insatser bas-

eras på exempelvis hur vidareutnyttjande av offentliga data bäst bör utföras i framtiden, detta 

för att främja datadriven innovation samt öppen innovation (Riksarkivet 2017, s. 5f) 
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Tillväxtverket har fått i uppdrag att främja öppen och datadriven innovation, därav har en in-

ledande kontakt med tillväxtverket initierats från Riksarkivets håll. Vidare har Riksarkivet 

inom ramen för regeringsuppdraget träffat samt lämnat in synpunkter till utredningen om ef-

fektiv styrning av nationella digitala tjänster. Deras uppgift är att analysera och ge förslag till 

effektiv styrning av införande, förvaltning av nationella digitala tjänster, utveckling och digi-

taliseringsrättsutredningen. Dialoger med andra aktörer såsom eSAM, SKL:s samarbetsforum 

och Trafiklab (a.a., s. 6).  

 

Sist rekommenderar Riksarkivet som nämnts tidigare att slå ihop de två olika webbplatserna 

för att på så sätt få en dataportal. Med denna kan en samordningsplattform skapas för använ-

dare och myndigheter, med ett innehåll som kan stödja struktureringen, standardiseringen 

samt tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Dataportalen innehåller även ett stödverktyg 

för det sistnämnda (Riksarkivet 2017, s. 16) 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att en positiv samordning förverkligas mer genom de 

många olika samarbeten som Riksarkivet bedriver. Den negativa samordningen som ses för-

verkligas genom samordningen med Finansdepartementet och Statskontoret. Men även stats-

kontorets samordning med Riksarkivet omvandlas tillslut till positiv samordning med tanke 

på deras nya uppdrag. För att visa resultaten kommer jag använda mig av ett resultat schema 

för att göra det tydligare och samtidigt kunna få en bättre överblick över resultatet.  

 

Resultatschema 

Detta schema visar de fem begreppen och om kriterierna i varje har uppfyllts av Riksarkivet. 

De tre begreppen kommer endast JA/NEJ finnas som svarsalternativ och i samordningsa-

spekterna är svarsalternativen Förverkligas/Förverkligas icke.  

 

Begrepp Svarsalternativ 
Förstår Riksarkivet beslutet? (kap. 5.1) JA 
Vill Riksarkivet genomföra beslutet? (kap. 5.2)  JA 

Kan Riksarkivet genomföra beslutet? (kap. 5.3) JA 
Positiv samordning (kap. 6.1) Förverkligas 
Negativ samordning (kap 6.1) Förverkligas 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel redogörs en diskussion och de slutsatser som framställt av resultatet. Dessa 

kommer senare kopplas till min frågeställning och tidigare forskning, samt kommer framtida 

forskning diskuteras. 

 

Studiens syfte har varit att utvärdera hur en av regeringens reformer gällande öppna data im-

plementerats via Riksarkivet. Vidare har samarbetet mellan myndigheterna genom Riksarki-

vets arbete utvärderats, med bakgrund av att observera vilka samordningsaspekter som upp-

nåtts hittills i implementeringen. Uppsatsen har utgått igenom hela arbetet utifrån två frå-

geställningar, varav första behandlar implementering av öppna data och andra Riksarki-

vets samordning med andra organisationer. 

  

Vad kännetecknar implementeringen av öppna data genom Riksarkivet, gällande hur till-

lämpande myndighet förstår innebörden av beslutet och i vilken mån man kan och vill ge-

nomföra beslutet? 

Resultatet av den första frågeställningen visar hur Riksarkivet som tillämpande myndig-

het förstår, vill och kan genomföra implementeringen av öppna data. Som analysen av 

dokumenten redan påvisat men också resultatschemat, har Riksarkivet förstått uppdraget 

samt visat en vilja att genomföra beslutet och sist uppvisas det dessutom att myndigheten 

kunnat genomföra beslutet genom olika resurser.  

 

Samtidigt har dessa tre begrepp olika kopplingar till varandra, om en aktör förstår sitt 

uppdrag så ökas även viljan att genomföra det. Om Riksarkivet inte skulle förstå sitt upp-

drag skulle det per automatik innebära att viljan också blivit lägre. Vidare kan även be-

greppet kunna kopplas till begreppet vilja, om en aktör får de rätta förutsättningarna från 

början av ett uppdrag så stärks även viljan att genomföra det. Detta innebär enkelt att 

först måste en aktör förstå sitt uppdrag och kunna med rätt förutsättningar genomföra det 

för att sedan vilja göra det. Utan de två förstnämnda är jag rädd för att man aldrig kom-

mer fram till viljan att implementera. Vilket kan skada en hela implementeringen. 

 

När utvärderingen framställts har tidigare forskningen varit bakomliggande faktor för hur 

jag har valt att utforma min studie. Jag har följt Halls rekommendation att empiriskt ut-
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värdera implementeringen av en viss IT-politik, som dessförinnan kritiserats för att sam-

ordningen och styrningen hållit en för låg kvalité. Mahmoodi och Nojadeh föreslog att re-

geringen måste framställa gemensamma regler kring e-förvaltningen, vilket kan ses i imple-

menteringen av öppna data. Riksarkivet försöker fastställa gemensamma regler för tillgänglig-

görandet av öppna data. Sist rekommenderar Kurfali med resterande författare att en specifik 

e-tjänst borde undersökas för att se vad som gäller för just den. Genom att utvärdera imple-

menteringen av öppna data har jag kunnat se vad kännetecknar just den. 

 

Det som kännetecknar just öppna data och deras implementering som Riksarkivet utför är 

att styrningen och samordningen ska bli bättre för programmet. Regeringens styrning via 

Riksarkivet av öppna data har medfört att myndigheterna gemensamt tillgängliggör 

öppna data. Detta stämmer överens med Ruijer, Grimmelikhuijsen och Meijers slutsatser att 

information och data borde vara av hög kvalité, vilket de kan få genom en bättre samverkan 

myndigheter emellan. 

 

Nästa fråga behandlar: Vilka samordningsaspekter har förverkligats med implementeringen? 

De samordningsaspekter som ingick i uppsatsen är positiv samordning samt negativ sam-

ordning. Trots att det fanns andra aspekter med i det teoretiska ramverk valde jag att ut-

värdera om dessa två aspekter kunde uppmärksammas i arbetet med öppna data. Dessa 

valdes för att göra det så enkelt som möjligt i studien samt för att de är dem mest vanliga 

aspekterna i en samordning.  

 

I denna del visade att både positiv- och negativ samordning förverkligades, dock med 

fördel för positiv samordning. De flesta samarbeten jobbade för att tillsammans få en 

högre kvalité och mer relevant data. Detta kan kopplas till Susha, Grönlund och Janssens 

forskning om att samarbetsområden borde etableras för att kunna fungera som en mark-

nadsplats för öppna data. Genom att Riksarkivet deltog samt arrangerade olika evene-

mang skapades tillsammans med andra organisationer en marknadsplats för att utveckla 

öppna data. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att Riksarkivet i hög grad förstår innebörden av beslu-

tet, vill och kan genomföra implementeringen av öppna data. Genom detta finns det en 

bra grund att stå på för att få en lyckad implementering av beslutet. Positiv- och negativ 

samordning förverkligades båda två, men i vilket positiv samordning var mer märkbart. 
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7.1 Framtida forskning 
Med tanke på att min utvärdering egentligen bara är en förstudie av hur implemente-

ringen genom de olika begreppen ser ut, samt ser vilka samordningsaspekter som för-

verkligats kan en mer djupgående undersökning göras. För att mer gå i djupet och under-

söka implementeringen även hos personalen kan intervjuer genomföras. Min ambition 

har endast varit att visa hur implementering av en viss e-tjänst i Sverige äger rum, men 

framförallt har det varit att iaktta vilka samordningsaspekter som förverkligats genom 

Riksarkivets arbete. Genom andra metoder kan en liknande studie fördjupas betydligt 

dock är detta en förstudie som ska öppna upp för andra framtida analyser i ämnet.  
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