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Sammanfattning

Marknadsplatser för öppna data används allt oftare som en metod för att adressera innovationsbarriärer 
inom ekosystem för öppna data. Syftet med den här studien var att, via en fallstudie, studera hur sådana 
marknadsplatser kan skapa värde för utvecklare och därigenom främja innovation. Studien bygger 
på intervjuer med utvecklare och en webbenkät samt statistik från den studerade marknadsplatsens 
hemsida. 

Den studerade marknadsplatsen attraherar många olika typer av utvecklare, men 
programmeringskunniga unga män drivna av interna drivkrafter är en dominant användargrupp. 
Utvecklarna använder marknadsplatsen på olika sätt, där vissa endast vill komma åt öppen data 
tidigt under tjänsteutvecklingsprocessen och andra ser marknadsplatsen som en viktig partner 
under hela tjänstelivscykeln. Marknadsplatsen har genererat fem tydliga värden för utvecklarna: 
lägre uppgiftskomplexitet, högre tillgång till kunskap, bättre möjligheter att påverka, lägre risk samt 
större synlighet för öppna data och dess effekter. Dessa värden genereras av en kombination av 
marknadsplatsens fyra huvudelement: teknisk plattform, hemsida, supportfunktioner samt aktiviteter för 
kunskapsutbyte.





1. Syfte & mål 
Syftet med studien var att studera hur marknadsplatser för öppna data kan bidra till att främja innovation, 
genom att utvärdera hur de genererar värde för utvecklare. Studien hade därför som mål att med hjälp av 
en fallstudie skapa insikt i följande forskningsfrågor: 
 

! Vilka utvecklare använder marknadsplatser för öppna data? 
! Hur använder utvecklare marknadsplatser för öppna data? 
! Hur skapar marknadsplatser för öppna data värde för utvecklare? 

 
2. Metod 
Den empiriska kärnan för studien var 19 semistrukturerade telefonintervjuer med dataanvändare kopplade 
till marknadsplatsen Trafiklab. Intervjuerna berörde utöver bakgrundsinformation om de svarande även 
drivkrafter för att utveckla digitala tjänster och för att använda Trafiklab, tjänsteutvecklingsprocesser, 
erfarenheter av att använda Trafiklab samt Trafiklabs förbättringspotential. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades för att sedan analyseras induktivt med hjälp av mjukvaran Atlas.ti. Studien omfattade 
dessutom analys av användningsstatistik från Trafiklabs hemsida samt analys av 84 svar på en enkät 
kring framtida utveckling av Trafiklab. Vidare tog studien även hänsyn till insikter från fyra 
semistrukturerade intervjuer med kollektivtrafikorganisationer samt två intervjuer med personer 
involverade i framtagningen av Trafiklab. Dessa intervjuer, som utfördes i en parallell studie, berörde 
Trafiklabs och dataägares strategier och upplevelser.  
 
3. Trafiklab 
Trafiklab är en marknadsplats för öppna kollektivtrafikdata som kopplar samman kollektivtrafikföretag och 
utvecklare. Marknadsplatsen har tagits fram i samarbete mellan Samtrafiken, Storstockholms lokaltrafik 
och Viktoria Swedish ICT. I dagsläget förvaltas den av Samtrafiken. Huvudfunktionen för Trafiklab 
beskrivs på hemsidan enligt nedan (Trafiklab, 2014): 
 

”Trafiklab kopplar samman de som vill använda kollektivtrafikdata med de som 
tillhandahåller kollektivtrafikdata genom att vara branschledande mötesplats. Detta för att 

bidra till bättre resetjänster som skapar värde för trafikföretagen”  
 
Utöver som en marknadsplats fungerar Trafiklab även som ett initiativ för att ena kollektivtrafikbranschen 
till att öppna sig mot nya aktörer, som en tjänst för att lämna ut nationell trafikinformation samt som en 
möjlighet för kollektivtrafikföretag att lämna ut trafikinformation efter sina egna villkor (Laurell, 2014). 
Huvudmålet med Trafiklab är att skapa nytta för kollektivtrafikföretag (och resenärer) genom att förenkla 
utvecklandet av värdeskapande resetjänster. Samtrafikens vision är att Trafiklab på sikt ska vara den 
ledande mötesplatsen för öppna kollektivtrafikdata samt för tjänsteutveckling genom öppen data. 
 
Trafiklab innehåller ett antal olika komponenter och har flera funktioner. Utöver den digitala hemvisten 
Trafiklab.se anordnas även event, tävlingar och utbildningstillfällen under Trafiklabs namn för att stimulera 
samverkan och katalysera tjänsteutveckling. Personalen som jobbar med Trafiklab agerar även initial 
support gentemot utvecklare, stöder kollektivtrafikföretagen i hanteringen av utlämningen av deras data 
och sprider Trafiklab driftinformation och nyheter via blogg, nyhetsbrev och sociala medier. 
 
Trafiklab är hur som helst, ur utvecklarnas perspektiv, framförallt en digital samlingsplats där de kan hitta 
den information de behöver för att utveckla resetjänster. Trafiklab.se samlar svenska öppna 
kollektivtrafikrelaterade APIer (Application Programming Interface). Vissa APIer går att få tillgång till direkt 
via Trafiklab.se medan andra endast är länkade på sidan. Exempel på APIer är GFTS Sverige, Resrobot 
och Trafikverkets öppna API. I syfte att minska initiala barriärer med att arbeta med APIerna innehåller 
Trafiklab.se beskrivningar av vilken data APIerna innehåller och dokumentation kring hur de fungerar. 
Vidare är Trafiklab.se även tänkt att inspirera och motivera utveckling av resetjänster på ett bredare plan. 
Därför är t.ex. alla pågående och avslutade projekt publika och tillgängliga på hemsidan. Däremot 
innehåller Trafiklab.se ingen välfungerande kommunikationskanal användare emellan eller plats för 
erfarenhetsutbyte (t.ex. ett levande forum). 
 
Trafiklabs funktioner och strategier beskrivs mer utförligt i kapitel 4.1. i Smith et al (2015). Där identifieras 
och kategoriseras även marknadsplatsens huvudelement: teknisk plattform, hemsida, supportfunktioner 
samt aktiviteter för kunskapsutbyte. 



 
4. Teoretisk utgångspunkt 
Öppna data är ett relativt nytt och vagt definierat fenomen. Trafiklab är vidare både mångfacetterat och 
föränderligt samt saknar en tydlig beskrivning av syfte och roll. Det är därför svårt att identifiera en 
klockren teoretisk definition för vad Trafiklab är. Beroende på bl.a. vilken del av verksamheten och vilka 
intressenter som är i fokus, hur öppen innovation definieras samt huruvida det är målsättning eller verklig 
användning som räknas, så är begrepp så som plattform, mötesplats (community) och marknadsplats för 
öppna data mer eller mindre applicerbara. Den här studien definierar Trafiklab som en marknadsplats för 
öppna data. Zuiderwijk et al (2014) beskriver funktionen av sådana marknadsplatser enligt följande: 
   

”… leverantörer av öppna data och användare av öppna data kan använda en 
marknadsplats för att samverka och samarbeta genom att utbyta och dela öppna data och 

datatjänster inklusive rådgivning och hjälp, i en öppen kooperativ miljö.”  
 
Marknadsplatser för öppna data utgör därmed, i ekosystemet för öppna data, en intermediär länk mellan 
dataleverantörer och utvecklare. Detta illustreras i figur 1 nedan. Utöver dataleverantörer, utvecklare och 
slutanvändare nämns även förmedlande aktörer så som mäklare (Hjalmarsson et al, 2015) och konsulter 
(Tammisto & Lindman, 2011) i litteraturen om öppna data. 
 

 
 

Figur 1: Marknadsplatsers roll i ekosystemet för öppna data 
 
Den underliggande premissen bakom marknadsplatser för öppna data är att de ska öka utbytet mellan 
dataägare och dataanvändare genom att erbjuda sociala och tekniska strukturer som minskar barriärer för 
transaktioner av data, kunskap och erfarenheter (Zuiderwijk et al, 2014). Tidigare forskning om hinder för 
ekosystem för öppna data att utveckla och frodas har identifierat sex typer av framträdande barriärer; 
institutionella aspekter, uppgiftens komplexitet, användning och delaktighet, lagstiftning, 
informationskvalitet samt tekniska detaljer (Janssen et al, 2012). 
 
Den teoretiska utgångspunkten för studien beskrivs mer utförligt i kapitel 2 i Smith et al (2015). 
 
5. Vilka utvecklare använder marknadsplatser för öppna data? 
Trafiklab hade den 31 januari 2015 2984 icke-spärrade medlemmar. För de medlemmar som registrerat 
födelseår var minsta åldern fem, medianåldern 36 och den äldsta medlemmen 81. Utav de 824 
medlemmar som angett kön var 92 % män och 8 % kvinnor. Medlemsstatistiken pekar därmed på att 
medlemspoolen till stor del består av unga män.  
 
Insikterna ovan stärktes av resultatet från enkätstudien, som dessutom visade att många aktiva 
medlemmar kategoriserar sig själva som utvecklare. Nästan hälften av enkätens respondenter var män 
under 45 som i egenskap av användare av Trafiklab kategoriserade sig själva som utvecklare (49 %). 
Totalt sett var 90 % av de svarande män, snittåldern var ca 37 år och 68 % definierade sig som någon typ 
av utvecklare (t.ex. webbutvecklare eller app-utvecklare). Övriga kategorier som nämndes mer än en gång 
i enkätsvaren var egenföretagare, designer, programmerare, data scientist och affärsutvecklare.  
 
Utbildningsnivån bland enkätrespondenterna var hög (65 % högskoleutbildade) och de flesta var ute i 
arbetslivet (67 % var anställda och 18 % hade egna företag). Intervjuresultaten pekade också på att 
Trafiklab i stor utsträckning engagerar privatpersoner som utvecklar tjänster på egen hand (antingen på 
hobbynivå eller som egenföretagare) men att marknadsplatsen även attraherar företag som bygger 
kommersiella lösningar baserat på de APIer som erbjuds. Inom vilka sektorer utvecklarna jobbade 
framgick inte i enkätsvaren. Geografiskt dominerade däremot de tre storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Skåne då 84 % av respondenterna var bosatta där. Detta kan tyckas naturligt eftersom 
både APIer och Trafiklabs genomförda event i stor utsträckning adresserar dessa regioner.  
 



När enkätrespondenterna ombads ange varför de registrerat sig på Trafiklab stack två svarsalternativ ut; 
63 % uppgav ”nyfikenhet - kul att testa” medan 61 % uppgav ”skapa bättre trafikinformationstjänster än de 
som finns”. Övriga alternativ adresserade affärsmöjligheter, affärsutveckling, professionella uppdrag, 
utbildning samt personliga varumärken och kryssades alla i av mindre än 20 % av de svarande. 
 
Intervjuresultaten stärkte insikten om att många användare främst drivs av interna drivkrafter. 
Kompetensutveckling och utmaning, skaparlust och nöje samt nyfikenhet var kategorier nämndes 
frekvent. Med andra ord motiverade de i stor utsträckning att de utvecklade tjänster baserat på Trafiklabs 
APIer med att det är kul, spännande, utmanande och lärorikt. Andra drivkrafter som framkom under 
intervjuerna var att uppfylla sina egna behov av tjänster, möjlighet till uppmärksamhet, att bidra till 
samhällsnytta, samt möjlighet till att tjäna pengar. 
 
6. Hur använder utvecklare marknadsplatser för öppna data? 
Trafiklab hade under januari 2015 i genomsnitt 124 besök per dag. Inloggade medlemmar stod för ungefär 
20 av dessa per dag. Ett besök varade i genomsnitt i tolv minuter och 41 sekunder för inloggade 
medlemmar vilket kan jämföras med en minut och 40 sekunder för anonyma besökare. Trafiklab hade 
totalt 106 unika besökare per dag i genomsnitt. 
 
66 % av Trafiklabmedlemmarna hade registrerat minst ett utvecklingsprojekt den 31 januari 2015 (2282 
projekt totalt). 60 % av medlemmarna hade laddat ner minst en API-nyckel, dvs. påbörjat steg 1 av ett 
utvecklingsprojekt i Trafiklabs process (registrera projekt, hämta API-nyckel och utveckla tjänst). I 
genomsnitt fanns 2,4 API-nycklar registrerade per projekt. 26 % av projekten hade markerat ”test” som 
projektstatus, 14,4 % ”pågående”, 3,5 % ”lanserat” och 0,4 % ”avslutat” (valfritt och dessutom möjligt att 
kryssa i flera alternativ). 115 projektresultat fanns tillgängliga att hämta från webbplats, 9 från google play, 
14 från app store och 3 från windows phone store (enligt medlemmarnas egna uppgifter). 
Användningsstatistiken pekar därmed på att en stor del av utvecklingsprojekten är någon typ av test, att 
relativt få projekt når hela vägen fram samt att projekten ofta kombinerar information från flera olika APIer.!
 
68 % av enkätrespondenterna uppgav att de byggt något på APIer från Trafiklab och 44 % uppgav att de 
baserat på Trafiklabs data har utvecklat en eller flera tjänster som idag används. 20 % kryssade däremot i 
att de enbart testat funktioner hos APIerna, 17 % angav att de ännu inte byggt någon tjänst och 10 % 
påstår att de överhuvudtaget inte använder Trafiklab. Då enkäten med all sannolikhet i stor utsträckning 
attraherade de mest aktiva medlemmarna på Trafiklab är det rimligt att förutsätta att procenttalen skulle 
förskjutas rejält om hela användargruppen representerades i enkäten (vilket konfirmeras av 
användningsstatistiken ovan). 32 % av de svarande på enkäten hade vidare dessutom deltagit vid någon 
träff relaterad till Trafiklab och genomsnittsvärdet för deras intryck av eventet/eventen var god (6,9 av 10 
på en likertskala mellan mycket negativ och mycket positiv). 
 
Angående inriktningen på tjänster angav 69 % av enkätrespondenterna att de planerade att utveckla eller 
hade utvecklat informationstjänster för kollektivtrafik medan 33 % angav att de integrerat eller planerat att 
integrera kollektivtrafikinformation i andra tjänster. Det tredje alternativet, ”tjänst för 
biljettförsäljning/biljetthantering” kryssades endast i av 10 % av respondenterna.  
 
Intervjuerna med dataanvändare gav en god insikt i hur och varför Trafiklab används. Trafiklabs 
kärnverksamhet är att tillhanda hålla öppna data och många användare verkar främst se marknadsplatsen 
som ett bibliotek för data och APIer där de kan få tillgång till data samt få hjälp med att tolka och använda 
datan. Nyckelfunktionerna är därmed APIerna, dokumentationen och supporten. Marknadsplatsen 
används vidare framförallt tidigt i tjänsteutvecklingsprocessen och är i deras perspektiv endast en av flera 
resurser de använder vid tjänsteutveckling. Andra användare nyttjar Trafiklabs möjligheter under hela 
tjänstelivscykeln och ser flera mervärden utöver tillhandahållandet av data. De använder bl.a. Trafiklab 
som en möjlighet att träffa dataleverantörer och andra utvecklare, som en påverkanskanal gentemot 
dataleverantörer samt som en källa för inspiration. Enkätsvaren på frågan ”vad är Trafiklab för dig?” 
stärkte bilden av att användarnas förståelse för Trafiklabs syfte och roll skiljer sig kraftigt samt att de 
upplever ett visst mått av otydlighet. Detta illustreras och exemplifieras i citatet nedan. 
 

”Det känns lite spretigt vad det är just nu. Idealt borde det vara en knytpunkt för folk som 
jobbar/vill jobba med trafikrelaterade APIer, men just nu är det mer som en samling av 
APIer varav vissa även driftas internt.” 



Slutsatsen att många användare primärt ser Trafiklab som ett bibliotek för öppna data stöds också av att 
enkätrespondenterna i stor utsträckning framhöll förbättring av befintliga APIer på frågan om hur dagens 
innehåll kan stärkas (mer innehåll 39 %, bättre datakvalité 38 %, bättre driftstabilitet 33 % och mer 
funktionalitet 32 %) samt att de i framtiden framförallt vill att Trafiklab ska utöka sortimentet av APIer (fler 
APIer inom kollektivtrafik 74 % och fler APIer inom andra områden 44 %). I svaren på förbättringar av 
dagens innehåll framhölls dock även dokumentation (44 %) och för framtiden framhölls bättre 
inspirationsmöjligheter (presentation av bra exempel 29 % och föreläsningar 23 %). 
 
7. Hur skapar marknadsplatser för öppna data värde för utvecklare? 
Enkätrespondenternas övergripande bild av Trafiklab var mycket positiv (7,4 av 10 på en motsvarande 
likertskala som ovan) och överlag såg de ett stor värde i att flera aktörer tillsammans presenterar sina 
APIer genom Trafiklab (8,2 av 10). Intervjuerna med dataägare identifierade en mångfald av värden som 
introduktionen av Trafiklab skapat för utvecklarna. I kapitel 4.2. i Smith et al (2015) beskrivs fem sådana i 
detalj; lägre uppgiftskomplexitet, högre tillgång till kunskap, bättre möjligheter att påverka, lägre risk samt 
större synlighet för öppna data och dess effekter. 
 
Lägre uppgiftskomplexitet – En av de huvudsakliga skillnaderna utvecklare upplevt sedan introduktionen 
av Trafiklab är ett mindre antal hemsidor och aktörer att interagera med. Trafiklab erbjuder utvecklarna en 
central portal att få tillgång till öppna data och tillhörande supportfunktioner. Utvecklarna upplever det 
därför som enklare att få tillgång till, jämföra, förstå och använda öppna data. 
 
Högre tillgång till kunskap – Trafiklab för samman utvecklare och dataleverantörer via de funktioner som 
stödjer kunskapsutbyte, så som sammankomster, supportforumet och individuella interaktioner samt inte 
minst via projektkatalogen. Det medför att utvecklarna för större tillgång till samt exponeras för kunskap. 
Upplevda effekter är inspiration, motivation och vägledning. Trafiklab kommunicerar även nyheter kring 
öppna data vilket medför bättre kunskap om nuvarande och framtida möjligheter och begränsningar.  
 
Bättre möjligheter att påverka – Trafiklab är en intermediär organisation som fokuserar på att underlätta 
innovation baserat på öppna data. Trafiklab agerar därmed inte enbart som en neutral marknadsplats utan 
förespråkar även utvecklarnas behov och krav, bland annat genom att samla in önskemål och 
kommunicera dem mot dataleverantörerna.  Användarnas förhoppning är att det ska leda till mer öppna 
data samt högre datakvalité. Trafiklab fungerar även som en kanal för att etablera direktkontakt med 
dataleverantörer. Det är enklare att identifiera rätt personer eftersom de är involverade i Trafiklab samt att 
faktiskt träffa dem eftersom de dyker upp på sammankomsterna.   
 
Lägre risk – Trafiklab dämpar negativa effekter när leverantörer förändrar sina APIer, delvis rent tekniskt 
genom sin tekniska plattform, men framförallt via nära kontakt med leverantörer och tydlig information till 
utvecklare inför förändringar. En konsekvens av att Trafiklab samlar utvecklare är vidare att utvecklarna 
känner en större trygghet i den långsiktiga hållbarheten. De kan se att många andra använder APIerna 
och upplever det därför som mindre troligt att dataleverantörerna inför förödande förändringar. 
 
Större synlighet för öppna data och dess effekter – Trafiklab är en symbol för att kollektivtrafikföretagen 
ser ett värde i tjänsteinnovation från tredjepartsaktörer. Trafiklab synliggör dessutom effekterna av att 
tillgängliggöra data, dels genom projektkatalogen men även via sammankomsterna då lyckade projekt ofta 
presenteras. Utvecklarna är övertygade om att den feedbackfunktionen gör det enklare för 
dataleverantörer att motivera tillgängliggörande av data. 
 
Introduktionen av Trafiklab har inte enbart skapat positiva effekter för utvecklarna. En tydlig effekt, som 
framkom under intervjuerna, var att många utvecklare inte upplever marknadsplatsen som en hållbar 
intermediär. Trafiklabs tekniska plattform upplevs påverka upp-tider och svarstider negativt. Trafiklab 
verkar även öka det upplevda avståndet mellan dataleverantörer och utvecklare och hämma tillgången till 
rådata. Vidare är många av de APIer som Trafiklab härbärgerar anropsbaserade. En del utvecklare 
ifrågasätter därför om servrarna skulle klara av en kraftig ökning av antalet utvecklare och utvecklade 
tjänster. 
 



8. Diskussion 
Trafiklab attraherar framförallt välutbildade relativt unga manliga utvecklare som är ute i arbetslivet. 
Användargruppen är dock bred och innefattar även t.ex. äldre, kvinnor och personer med väsensskild 
bakgrund och kunskap. Vidare nyttjar många utvecklare Trafiklabs tjänster för att testa eller förverkliga 
idéer inom ramarna för hobbyprojekt men det finns även utvecklare med mer professionella intressen och 
de som är engagerade via de företag de är anställda på. Interaktionen med Trafiklab och förväntningar på 
den skiljer sig hur som helst mycket från fall till fall. Beroende på vad syftet med marknadsplatsen är bör 
den framtida utvecklingen riktas mot att antingen stödja en ökad mångfald inom utvecklargruppen eller 
mot att anpassa funktionen för en viss typ av utvecklare (t.ex. programmerare med mål att utveckla och 
lansera publika tjänster). 
 
Introduktionen av Trafiklab tycks ha haft en positiv inverkan på flera av tidigare identifierade 
adoptionsbarriärer för öppna data, vilket diskuteras i detalj i kapitel 5.1. i Smith et al (2015). Lägre 
uppgiftskomplexitet och ökad attraktivitet i att använda öppna data är de tydligaste effekterna. 
Marknadsplatser kan därmed vara en effektiv metod för att underlätta innovation baserat på öppna data, 
om det är dessa barriärer som hämmar utvecklarna. Utvecklarna möter dock många barriärer under 
tjänstelivscykeln som Trafiklab inte hjälper dem med. Till exempel hindrar svårigheten i att nå ut till 
betalande kunder utvecklarna från att etablera hållbara affärsmodeller. Utvecklarna skulle även behöva 
hjälp med att lansera och marknadsföra de tjänster de utvecklar. Introduktionen av Trafiklab adresserar 
vidare inte det övergripande hållbarhetsproblemet för utvecklarna; de är beroende av dataleverantörer 
som de inte kan ställa krav på. De kan därför inte garantera varken kvalitén eller långsiktigheten på de 
tjänster de utvecklar gentemot slutkunder. 
 
Vidare forskning kring marknadsplatser för öppna data bör studera utvecklares i andra ekosystem och 
vilket värde marknadsplatser i dessa ekosystem skapar för dem. Vidare är det viktigt att även undersöka 
hur introduktionen av marknadsplatser för öppna data påverkar leverantörer av öppna data för att förstå 
hur de påverkar ekosystemets hållbarhet. 
 
Avslutningsvis; Trafiklab är en förutsättning för att utvecklarna ska kunna förverkliga sina projekt och 
uppskattas därför mycket.  Förbättringspotentialen ur deras synvinkel fokuserar kring värdeord så som 
tydlighet, transparens, fokus, kvalité, långsiktighet och kommunikation.   
 
9. Slutsats 
Marknadsplatsen Trafiklab attraherar många olika typer av utvecklare, men programmeringskunniga unga 
män drivna av interna drivkrafter är en dominant användargrupp. Utvecklarna använder marknadsplatsen 
på olika sätt, där vissa endast vill komma åt öppen data tidigt under tjänsteutvecklingsprocessen medan 
andra ser Trafiklab som en viktig partner under hela tjänstelivscykeln. Trafiklab har genererat fem tydliga 
värden för utvecklarna: lägre uppgiftskomplexitet, högre tillgång till kunskap, bättre möjligheter att 
påverka, lägre risk samt större synlighet för öppna data och dess effekter. Dessa värden genereras av en 
kombination av den tekniska plattformen, hemsidan, supportfunktionerna samt aktiviteterna för 
kunskapsutbyte. 
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