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API-Hantering



Förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för 
informationsutbyte

- För ett hållbart välfärdssamhälle

Bolagsverket  •  DIGG  •  Domstolsverket

E-hälsomyndigheten  •  Försäkringskassan 

Lantmäteriet  •  MSB •  Riksarkivet • Skatteverket



Myndigheter i uppdragen



Samverkansaktörer



”Etablera en hållbar förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för utbyte av information”

Infrastrukturen ska vara enkel, 
effektiv och säker att använda.



Vägen hit vi är idag och framåt

2018

2019

2020

2021

2022

April 2019 
Slutrapport Grunddata

Augusti 2019 
Slutrapport  Infoutbyte 

December 2019
Två nya uppdrag 

att etablera

Ny struktur på plats. 
Byggblock och grunddata-domäner 

växer fram

December 2021
Slutrapporter

Maj 2018
Regeringsuppdragen

infoutbyte och grunddata 
startar December 2021

Beslut om särskilt anslag

Januari 2021 
Delredovisningar 

Fortsatt 
utveckling



Från nuläge…

En fragmenterad 
informationsförsörjning.



… till nyläge

En sammanhållen 
informationsförsörjning.

Ett gemensamt, effektivt och 
standardiserat sätt att utbyta 
digital information.

Den data som utbyts ska 
vara korrekt och tillgängligt.



Infrastrukturens 
utvecklingsområden

- Värdeskapande byggblock

- Ramverk för grunddata

- Struktur för styrning



Informationshantering, Informationsutbyte, Digitala 
tjänster samt Tillit och säkerhet.

Byggblock – fyra kategorier









Produkter och tjänster för byggblock API-Hantering

Konsumenter och producenter

API Playbook



Automatiserad process för framställning av metadata 

• Fördjupning / delvärde för byggblock API-Hantering

Sveriges dataportal synliggör information om datamängder (d.v.s. metadata) 
där själva datamängderna och åtkomstpunkterna finns publicerade hos 
olika aktörer. Detta går till genom att Sveriges dataportal automatiskt 
inhämtar, ”skördar”, informationen hos publicerande aktör. En aktör kan 
vara både från offentlig och privat sektor samt från civilsamhället. En 
förutsättning för att dataportalen ska kunna skörda och därmed synliggöra 
information om datamängder är att aktörerna upprättar och publicerar 
informationen enligt en gemensam och standardiserad 
metadataspecifikation. Den specifikationen heter DCAT-AP-SE och är 
speciellt framtagen för att passa Sveriges dataportal på grund av den är 
tillräckligt övergripande för att passa inhämtning av metadata från olika 
typer av organisationer och datadomäner. Det möjliggör en enhetlig 
beskrivning av datamängder för att förenkla insamling, sökning och 
presentation av data på Sveriges dataportal. Däribland API:er

Byggblocket för API-hantering realiserar en del av värdekartan i Dataportalen, 

Skapa bra förutsättningar för producenter:

• Externt kunna tillhandahålla och publicera metadata för datamängder, däribland 
API:er, på ett effektivt sätt skalbart sätt. 

När det kommer till DCAT-AP-SE specifikationen och framställning av den data som 
ska beskrivas via denna och publiceras externt , så finns det idag en rad listade 
trögheter som vi nu vill råda bot på.



Automatiserad process för framställning av metadata forts.

• Fördjupning / delvärde för byggblock API-Hantering

DCAT-AP-SE
Toolchain

RAML / OpenAPI

CI/CD driven kedja låter med tillhörande värden(värdekartan)vara en del av utvecklingskedjan hos en producent. 



Öppen källkod

GitHub


