
Förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för 
informationsutbyte
- För ett hållbart välfärdssamhälle

Bolagsverket  •  DIGG  •  Domstolsverket

E-hälsomyndigheten  •  Försäkringskassan 

Lantmäteriet  •  MSB •  Riksarkivet • Skatteverket

I samarbete med Arbetsförmedlingen, SCB, Trafikverket, SKR m.fl.



En digital infrastruktur som…

• Innehåller olika komponenter, t.ex. tekniska 
förmågor, tjänster, standarder och ramverk.

• Gör att information kan utbytas.

• Möjliggör digital utveckling.

• Ska kunna användas av många för 
att lösa gränsöverskridande behov.

• Stöttar offentlig förvaltning, dvs. Sveriges 
myndigheter, kommuner och regioner.



Infrastrukturens
beståndsdelar
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Byggblock – fyra kategorier

• Digitala tjänster

• Informationsutbyte

• Informationshantering

• Tillit och säkerhet





API-HANTERING

Byggblock API-Hantering

Johan Stang - Lantmäteriet Fredrik Vesström - Bolagsverket

Jonas Södergren - Arbetsförmedlingen

Fredrik Nordlander - DIGG

Dataportalen

Kristine Ulander - DIGGManne Andersson- eHälsomyndigheten



API = programmeringsgränssnitt för applikationer. Syftet med byggblocket är 
att det ska bli enklare att hitta, förstå och ansluta till API:er genom att 

myndigheter, kommuner och regioner likriktar olika typer av funktionalitet och 
lösningar för API:er i samband med informationsutbyte. 

API-HANTERING



API-HANTERING

Värdeerbjudande

UNDERLÄTTA ATT 
HITTA, FÖRSTÅ OCH 

ANVÄNDA API:ER  

Kundsegmentet: konsument 
verksamhetsutvecklare, 
förvaltare, utvecklare.

STANDARDISERING OCH 
REKOMMENDATIONER 

FÖR SKAPANDE OCH
HANTERING AV API:ER 

Kundsegment: producent.



API-HANTERING

Produkter och tjänster

För att realisera värdeerbjudandet kommer följande att utvecklas/vidareutvecklas: 

NATIONELL 
API-KATALOG

Katalog där tillgängliga API:er
publiceras  - gör det möjligt att 
hitta och utforska API:er från 

ett samlat ställe 
(www.dataportal.se) 

API PLAYBOOK

Vägledning och riktlinjer 
för utveckling och 

hantering av API:er

UTVECKLAR-
PORTALEN

Portal som ska tillhandahålla 
dialogyta för API-producenter. 
Inkluderar API playbook och 
annat redaktionellt innehåll

API COMMUNITY

Onlineforum där konsumenter 
och producenter kan hitta 

en gränsyta för att mötas och 
diskutera API:er kopplat till 

datamängder

AUTOMATISERAD 
PROCESS FÖR 

METADATA

Kan integreras i 
producenternas 
utvecklingskedja



▪ Ett nav som samordnar och tillgängliggör data 
och API:er

▪ Stödjer användarna i en decentraliserad 
informationsförvaltning

▪ Bygger på länkade data för ökad digital 
samverkan

▪ Utveckling sker löpande

dataportal.se



▪ Projekt för uppdaterad och API-ready 
metadataspecifikation

▪ Implementerad i gränssnitt på Sveriges dataportal

▪ Möjliggöra sökning och filterering av API:er

▪ Indikatorer (enkla)

NATIONELL API-KATALOG



▪ Integrerad ”tooling” för att 
höja/möjliggöra upplevelsen 
av API:er för de olika 
värdeerbjudanden som 
återfinns i byggblockets 
värdemodell.

NATIONELL API-KATALOG



API-HANTERING

NATIONELL API-KATALOG

DCAT-AP-SE

RDF

DATAPORTALEN

Organisationer / producenter
• Skatteverket,SCB,Arbetsförmedlingen,Bolagsverket etc



DCAT-AP-SE
Toolchain

RAML / OpenAPI

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

AUTOMATISERAD PROCESS FÖR METADATA



Öppen källkod

GitHub



API-HANTERING

COMMUNITY

För att kunna underlätta behovet av erfarenhetsutbyten och support 
kopplat till området, så finns sedan i våras ett ”community” lanserat, 
där konsumenter och producenter kan hitta en gränsyta för att 
mötas och diskutera API:er kopplat till datamängder.



API-HANTERING

API PLAYBOOK

Ett arbete för att höja förmågan att använda och skapa API:er på ett 
bra och effektivt sätt

• Hitta synergier kring gemensamma
• Arbetssätt
• Modeller
• Regeldesign
• Utformning av API:er

Den svenska nationella API design profilen gör det möjligt för utvecklare att bygga API:er för att snabbt gå 
förbi ofta förekommande beslutspunkter genom att referera till överenskomna designmönster för bästa 
praxis och implementera deras API:er enligt denna profil.

Denna gemensamma designprofil förenklar processen för både konsumenter och utvecklare av API:er, 
vilket påskyndar upptagning och användning av API.

REST Profil



API-HANTERING

API PLAYBOOK

Tillhandahåller baslinjen för HTTP-teknologier som är profilerade 
som en del av Sveriges nationella api-profil och 
Kommer att innehålla bland annat följande viktiga aspekter av ett 
REST API:

• Identifiering, auktorisation
• Livscykelhantering
• Vanlig semantik om REST API-design
• Resursrepresentationer, HTTP-metoder och felrepresentationer
• Dokumentation och upptäckbarhet

Vid utformningen av den svenska profilen, så har innehållet i flera 
RFC:er från IETF tagits i beaktning för att kunna möta kravbilden på 
bästa sätt.

REST Profil

Svenska api profilen - forts



API-HANTERING

UTVECKLARPORTALEN

API PLAYBOOK samt framtida kommande
stöd behöver en hemvist och tanken är att Utvecklarportalen blir 
detta och ambitionen är att det ska finnas en första version av den 
som lanseras Q3 i år. 

I MVP1 för Utvecklarportalen så är fokus på producenter.


