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Sammanfattning

Examensarbetet föreslår en effektivare process för att analysera olika
frågeställningar vid Skatteverkets utveckling av öppna API:er.
Frågeställningarna är främst olika juridiska krav men också tekniska
och säkerhetsmässiga. Skatteverkets har i dag ett antal e-tjänster med
potential att utveckla till öppna API:er. Skatteverket är den svenska
statliga myndighet som ansvarar för folkbokföring, beskattning,
fastighetstaxering med mera vilket skulle vara ett steg framåt i den
moderna e-förvaltningen [1].

Rapporten tar också upp bakgrundsfakta om det juridiska, om
öppna data samt olika sätt att använda och tillgängliggöra API:er för
allmänheten och skillnaderna mellan öppna data och API:er.

Vi har lagar och regeringsdirektiv som öppnar upp och
uppmuntrar vidareutnyttjande och tillgång till data, men vi har också
lagar som skapar begränsningar vilket gör analysen för att
tillgängliggöra mer information väldigt viktig. Förutom vanliga lagar
gäller också registerlagar som definierar mer precist hur Skatteverket
får arbeta med registerlagsskyddad information.

Skatteverkets nuvarande e-tjänster och API:er har analyserats med
tanke på vidareutveckling samt undersökning av hur medarbetare på
Skatteverket ser på framtida användning av dessa API:er samt
nätverksekonomin.

Som ett exempel kan det tänkas att man med hjälp av API:er via
företags affärssystem enkelt kan göra en CSR-förfrågan varje månad
för att då kunna justera skatteinbetalningar och minska riskerna att
de anställda fått för mycket eller för lite skatt inbetalt till Skatteverket
vilket kan leda till problem. Detta sparar också tid på företagens
personalavdelningar.

Ett flödesschema har konstruerats för att ge ett effektivt stöd i
analysen, om det är lämpligt att en e-tjänst tillgängliggörs via API,
samt utvecklingen av API-tjänsten.

Den komplexa kravbilden gör att det är svårt att ge ett
standardsvar för om det är lämpligt för att e-tjänster tillgängliggörs
via API samt att det också är viktigt att ha säkerheten i åtanke. Det är
också viktigt att vara införstådd med att teknik och juridik förändras
över tid vilket medför att det behövs kontinuerliga analyser för att se
att de uppfyller samtliga krav.
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Abstract

The thesis propose a more efficient process for analyzing different
issues at the Swedish Tax Agency’s development of open APIs. The
issues are primarily different legal requirements but also technical
and security aspects. The Swedish Tax Agency currently has a
number of e-services with the potential to develop into open APIs.
Skatteverket is the Swedish government agency responsible for
public records, taxation, property valuation, and this would be a step
forward in modern e-government[1].

The report also addresses background facts about the legal, open
data, and different ways of using and making available public APIs
and the differences between open data and APIs.

We have laws and government directives that open up and
encourage reuse and access to data, but we also have laws that create
limitations, making the analysis to make more information available
very important. In addition to ordinary laws, register laws also define
more precisely how the Tax Agency is allowed to work with data
protection.

The Tax Agency’s current e-services and APIs are analyzed in
terms of further development and examination of how employees at
the Swedish Tax Agency look at the future use of these APIs as well
as the network economy.

As an example, it can be assumed that with the help of APIs
through corporate business systems could easily do a monthly
CSR-request to be able to adjust tax payments and reduce the risks
that employees have received too much or too little tax paid to the
Tax Agency which can lead to problems. This also saves a lot of
manual work for the human resources department of corporations.

The report presents a flow chart that can be used as support to
determine whether it is appropriate for an e-service to be made
available through an API, and the development of the API-service.

The complex requirements makes it difficult to provide a standard
response if it is appropriate for e-services to be made available through
APIs and that it is also important to keep the security in mind. It is
also important to be aware that technology and laws change over time
which means that a continuous analysis is required to ensure that they
meet all requirements.
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viii INNEHÅLL

Ordlista

API – API är en förkortning för (Application Programming Interface)
vilket på svenska betyder applikationsprogrammeringsgränssnitt och
med det menas att en applikation kan kontrolleras med
programmering [2, s. 11].

Certifikat — Används för kryptering vid säker överföring på internet
och för identifiering av certifikatets ägare [3].

CSR-förfrågan — Förfrågan till centrala skatteregistret om
preliminärskatteuppgifter hos personer man betalar ut lön till [4].

Datamängd — En mängd information

Direktiv — Ett EU-direktiv sätter upp mål för EU-länder som de
själva får välja hur de ska uppfyllas i deras respektive länder [5].

Förordning – En EU-förordning tillämpas direkt som lag i alla
EU-länder [5]. Regeringen kan också utfärda regler genom en
förordning [6].

GDPR — Dataskyddsförordningen (General Data Protection
Regulation)

Handling — ”Med handling förstås framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel” [7].

MSB — Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nätverksekonomi – Utbyte av olika slags kapital såsom till exempel
pengar och information [8].

PSI – Förkortning för ”Public Sector Information”.

PUL — Förkortning för Personuppgiftslagen.
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SSO — Förkortning för Single Sign On. Betyder att användaren
endast behöver logga in en gång trots att hon byter mellan olika
e-tjänster [9].

Vidareutnyttjande -– ”användning av handlingar för andra ändamål
än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en
myndighet” [10].

Öppna data -– Data som ”vem som helst fritt får tillgång till,
använda, modifiera och dela den med som största krav ställda att
bevara dess ursprung och öppenhet” [11].





Kapitel 1

Introduktion

Skatteverket erbjuder ca 40 e-tjänster för allmänheten men inga
öppna API:er för närvarande [12] [13] [14, s. 5]. Det finns direktiv från
regering och riksdag om att påskynda utvecklingen med flera
avancerade e-tjänster och inom öppna data [15].

Med hjälp av API:er kan man lättare dela data mellan
organisationer och därigenom få en bättre fungerande samverkan
mellan Skatteverket och deras intressenter. Att erbjuda Öppna API:er
kan innebära en stor förändring hos en organisation. Skatteverket
erbjuder för närvarande inga öppna API:er utan endast andra typer
av API:er för specifika användargrupper [14, s. 5] [16, s. 13].

Ur juridisk synvinkel finns det många saker som man måste tänka
på vid tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data som både
begränsar och öppnar upp möjligheter. Enligt psidatakollen som
drivs av Riksarkivet ligger Skatteverket på tredje plats i Sverige
beträffande antalet erbjudna datamängder till allmänheten med 33
stycken [17] [18].

Skatteverket behöver därför en effektiv process om hur man ska
analysera och genomföra utvecklingen av nya API:er.

1.1 Syfte

Examensarbetets syfte är att ge stöd för bedömning av lämpligheten i
att erbjuda en specifik e-tjänst via ett öppet API, som komplement till
redan existerande e-tjänster hos Skatteverket. Detta sker genom att
konstruera ett flödesschema som innehåller de olika avväganden och
beslut som måste göras i analysen. Därefter testas flödesschemat
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2 KAPITEL 1. INTRODUKTION

avseende kravuppfyllnad och effektivitet.

1.2 Målet med examensarbetet

Examensarbetets uppgift är

• att sammanställa fakta om öppna data och API:er men också om
de lagar, regler och förordningar som gäller eller börja gälla inom
en snar framtid som kan påverka lagligheten av ett tänkt API hos
Skatteverket.

• att undersöka vilka strategiska frågeställningar som bör
besvaras för att tillsammans med juridiken avgöra om en
e-tjänst dessutom bör erbjudas som API.

• att göra detta mot bakgrund av de e-tjänster som finns just nu,
och hur de skulle kunna fungera samt om de bör kunna gå att
effektivisera om man gör om dem till API:er, alternativt har kvar
dem som e-tjänster och samtidigt öppnar upp som API:er.

• att efter att ha identifierat och analyserat frågeställningarna ska
dessa utgöra grunden för att konstruera ett flödesschema som
ska analysera om det är lämpligt att erbjuda API:er för redan
existerande e-tjänster. Därefter ska redan tillgängliggjorda API:er
med dess respektive e-tjänst testas mot flödesschemat för att se
hur bra flödesschemat fungerar i praktiken.

1.3 Avgränsning

Examensarbetets omfattning begränsas genom att primärt ha
användningen som sker av externa bolag, myndigheter och
privatpersoner i åtanke. API som endast är för användning för ett
specifikt ändamål eller ett fåtal juridiska personer ligger utanför
examensarbetet.



Kapitel 2

Bakgrund

Om Skatteverket skulle erbjuda öppna API:er (Application
Programming Interface) skulle det vara möjligt att sprida mer
information på ett bättre, enklare och mer standardiserat sätt till
andra myndigheter och företag. Med öppna API:er är det också
möjligt för externa företag att utveckla egna e-tjänster såsom till
exempel bokföringsprogram så att Skatteverkets kunder enkelt kan
skicka in data till Skatteverket. De behöver då inte exportera filer från
olika program för att sedan hitta rätt tjänst på Skatteverkets
webbplats för att därefter ladda upp rätt fil. Med hjälp av detta kan
man göra användningen av Skatteverkets tjänster mer
användarvänliga då externa mjukvaror och tjänster kan vara
anpassade för specifika typer av bolag eller den privatekonomiska
situationen. Det blir då enklare att veta vilka fält som måste fyllas i.
Ett annat exempel är att man med öppna API:er kan öka
integrationen mellan företags affärssystem och Skatteverket så att
man till exempel enkelt månadsvis kan göra en CSR-förfrågan för att
justera skatteinbetalningar. Detta kan då minska riskerna att problem
uppstår till följd av att anställda har fått för lite eller för mycket skatt
inbetalda. Detta sparar också tid då företagens personalavdelningar
inte behöver logga in i en e-tjänst, exportera en fil från affärssystemet
för vilka som ska kontrolleras för att sedan ladda upp filen och sen
ladda ner en svarsfil för att slutligen importera tillbaka till
affärssystemet.

För de tjänster där filöverföring inte är tillgängligt för närvarande,
utan där man i stället är tvungen att skriva in information via ett
elektroniskt formulär på Skatteverkets sida, kan det också spara tid
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4 KAPITEL 2. BAKGRUND

för den enskilda användaren då information automatiskt kan fyllas i
för respektive svar på en fråga vilket också minskar risken för fel som
medför bekymmer både för Skatteverket och för den enskilde.

2.1 Samhällets digitalisering

I Sverige använde vi under år 2016 i medel 24 timmar internet varje
vecka varav cirka 9 timmar via mobiltelefon vilket kan jämföras med
år 2007 då svenska internetanvändare använde internet ungefär 14
timmar varje vecka [19, s. 13].

Digitaliseringen har också medfört att till exempel att 90 % av all
data som finns just nu är skapad någon gång de senaste två åren [15].

Digitalisering definieras av Digitaliseringskommissionen som ”att
digital kommunikation och interaktion mellan människor,
verksamheter och saker blir självklara” [20, s. 50].

Öppna data och ökad digitalisering är på framfart. Öppna data kan
enkelt definieras som data som vem som helst får tillgång till och kan
använda till vad de vill. Ibland kan man dock vara tvungen att ange
källa på data och inte ändra licensen vid vidare delning [21, s. 11]. En
mer utförlig definition nämns i kapitel 2.4.

I 2012 års budgetproposition fanns förslag på att ersätta gamla
it-politiska mål samt en önskan att Sverige ska bli bäst av alla länder
av att tillgodogöra oss de möjligheter som erbjuds av ökad
digitalisering.I budgetpropositionen för 2016 nämns återigen målet
om att vi ska bli bäst [22, s. 15] [23]. År 2016 tillkännagav dessutom
Riksdagen sin önskan till regeringen om att de bör ge alla statliga
myndigheter i uppdrag att arbeta ännu mer fokuserat med att ta fram
fler e-tjänster och öka tillgången till öppna data [24].

Enligt World Economic Forum var Sverige på tredje plats i världen
beträffande it-möjligheter år 2015, vilket ger en indikation om den
tekniska och politiska viljan i Sverige [25]. För att arbeta mot de
it-politiska målen har man kommit fram till att ”det ska vara lätt och
säkert att använda”, ”tjänster som skapar nytta”, ”det behövs
infrastruktur” samt ”it:s roll för samhällsutvecklingen”. För att uppnå
denna förändring och effektivisera verksamheter och branscher
behövs ett brett spektrum av tjänster som både utförs av offentliga
och privata bolag, både för utveckling men också för nya koncept,
samt att så många svenskar som möjligt är intresserade av och
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använder tjänsterna. För att hjälpa till att uppnå detta måste
myndigheter ta ett eget ansvar att förbättra och göra sin verksamhet
mer effektiv genom utveckling av IT-tjänster
[22, s. 16–18].

EU har dessutom definierat nyttan med öppna data inom
områdena effektivitet, demokrati och ändamålsenlighet. Öppna data
kan också ses som en modern tillämpning av offentlighetsprincipen i
Sverige då den ger större och enklare insyn i myndigheternas arbete.
Det ger också bättre möjligheter att hitta fel bland informationen om
fler använder den samt hjälper till att stimulera innovation och öka
konkurrensen [26]. Ett ytterligare skäl är med hänvisning till
offentlighetsprincipen, att öppna data är tillgänglig för alla på lika
villkor, oavsett om det är ett stort internationellt bolag eller en
privatperson.

68 % av de som har ansvaret för frågan inom svenska
myndigheter tycker att frågan om att publicera öppna data är lågt
prioriterat i någon mån inom myndigheten varav 25 % tycker att det
är mycket lågt prioriterat, vilket visar varför det finns en del politiska
incitament [27, s. 26].

Myndigheter är inte heller tvingade att arbeta med öppna data om
det inte är angivet i deras regleringsbrev från regeringen, vilket det
inte är för Skatteverket år 2017 [21, s. 11] [28].

Ett första steg till öppna data är direktåtkomst eller så kallad
terminalåtkomst mellan myndigheter. Det har till exempel bedömts
att den digitala åtkomsten mellan Migrationsverket och
Försäkringskassan har sparat in ungefär 15 års arbetskraft jämfört
med att sköta det arbetet över telefon [29, s. 132].

Det har också uppskattats att vidareutnyttjande av data i Sverige
till följd av PSI-lagen har en potential på omkring 10 miljarder kronor
per år i högre tillväxt för staten. Det motsvarar drygt 4,5 miljarder
kronor i ökade skatteintäkter till följd av öppna data jämfört med att
ta betalt för den, vilket för närvarande är ungefär 530 miljoner kronor
[26]. Forskning har också visat att för endast svensk geodata som
öppna data kan man nå en stor årlig samhällsekonomisk vinst [30,
s. 34–36].

Att öppna upp data omfattar till den största delen den tekniska
och den organisatoriska möjligheten, vilket är den del som flitigt
undervärderas. Det juridiska arbetet med vilken data som får
publiceras är också en fråga som brukar underskattas. Det upplevs
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också inom organisationer att det inte är tillräckligt definierat vem
som har ansvaret för hur dess öppna data vidareutnyttjas av externa
användare [31, s. 3–4, 17–18].

2.2 Om Skatteverket

Skatteverket är den svenska statens skattemyndighet och är ansvarig
för folkbokföring, beskattning, fastighetstaxering och att
bouppteckningar registreras. Skatteverket arbetar också med att
bland annat granska deklarationer, utfärda id-kort och utreda
skattefusk [1].

Skatteverkets organisation är utspridd över hela landet och består
av cirka 10 500 personer varav cirka 800 arbetar inom IT vilket är en
av Sveriges största IT-avdelningar [1] [32] [33].

Kronofogden samarbetar med och får hjälp av Skatteverket
gällande administrativt och tekniskt stöd [34].

Skatteverket samarbetar dessutom också med andra myndigheter
inom arbetet med att uppnå en mer effektiv statlig e-förvaltning [35].

Förtroendet bland medborgare för Skatteverket är högt och år 2012
var det 83% [36].

2.3 Om API:er

API är en förkortning för (Application Programming Interface) och
betyder på svenska applikationsprogrammeringsgränssnitt och med
det menas att en applikation kan kontrolleras med programmering
[2, s. 11]. Detta gör det lättare att kommunicera maskin till maskin.
Man kan säga att API:er är ”det digitala klister som länkar ihop
tjänster, applikationer och system för att skapa en övertygande
kundupplevelse” [37].

API:er kan användas på många olika sätt genom att till exempel
hämta öppna data, hämta och skicka data som kan vara skyddad och
kräva autentisering. Det är också viktigt att särskilja mellan öppna
data och öppet API då öppna data är en mer generell term som kan
innefatta både öppet API samt statisk data som är tillgänglig på
internet. Man använder inget särskilt programmeringsspråk med
API:er, utan det är bara en benämning på hög nivå hur
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kommunikationen med en datakälla sker. En mer utförlig definition
av öppna data nämns i kapitel 2.4.

Det kan dock vara viktigt att undersöka vilken API-teknologi och
språk som bör användas då de har olika funktioner och kan rikta sig
mot olika målgrupper.

Med anledning av att det är enklast att göra API: er som gör basala
saker utgörs majoriteten av API:er av mycket enkla funktioner som till
exempel ändrar ett värde [38].

Det finns olika klasser av API:er beroende på hur det ska användas
och av vilka. Interna API:er används inom företaget och privata API:er
används med tillstånd av andra företag [39, s. 15]. Det är också viktigt
att specificera vid publicering av ett API hur man kan få åtkomst till
ett API och vilken syntax som gäller [40].

Det finns också öppna API:er som är publika och sökbara för vem
som helst. I många fall krävs det att de tänkta användarna som ska
använda ett API får ut något av det. Antingen genom att de utvecklar
nya tjänster på det eller genom att deras effektivitet ökar [41, s. 3].
Effektiviteten kan till exempel öka genom samkörning av data från
olika källor eller att endast den mest intressanta informationen för en
specifik uppgift visas. För att företag som ger ut API:er ska erbjuda
API-åtkomst är det sannolikt för att på något sätt dra nytta av det
själv. Detta kan ske genom olika betalningsmodeller där
API-användare betalar för mängden data, per förfrågan eller något
annat [42].

Ett steg mot ett öppet API är att erbjuda externa personer att ladda
ner all öppna data från organisationen för att därefter själva utveckla
ett eget API som behandlar informationen [31, s. 21] [43]. Som en
jämförelse kan man jämföra avsaknaden av ett publikt API med hur
det var att inte ha en webbplats under slutet av 90-talet [44, s. 1].

Om en användare är tveksam till att använda ett API med
anledning av driftstörningar hos tjänsten kan det vara effektivt att
visa historisk statistik över problem hos ett API vid specifika
tidpunkter. Detta kan också ge användaren ett bättre underlag för
beslut beträffande att börja använda ett API eller ej [44, s. 15].

Skatteverket tillhandahåller inte för närvarande några öppna
API:er [14, s. 5].

Anledningarna till varför man ska börja arbeta med API:er kan
vara många. Det kan på sikt leda till att man sparar in resurser som
kan läggas på bättre saker [14, s. 5]. Fler som använder information
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och hittar fel i högre grad leder snabbare till att de åtgärdas vilket gör
att alla blir nöjdare [26].

För Skatteverkets del kan det också vara enklare att göra rätt från
början för kunderna [14, s. 17].

2.4 Om Öppna data och API

Det finns ingen fastställd definition på exakt vad öppna data är, men
den skulle kunna definieras som öppna om ”vem som helst fritt får
tillgång till, använda, modifiera och dela den med som största krav
ställda att bevara dess ursprung och öppenhet” [11].

Open Government Working Group har definierat följande
principer för öppna data hos myndigheter [45]:

1. Komplett – Informationen görs tillgänglig i den grad som är
genomförbart enligt teknik och lagar.

2. Primär – Informationen görs tillgänglig i dess ursprungsform
om möjligt och annars så detaljrik och icke modifierad form
som möjligt.

3. Aktuell – Informationen görs tillgänglig så snabbt som det
behövs för att värdet av informationen ska bibehållas.

4. Tillgänglig – Informationen gör tillgänglig för så många
potentiella användare som möjligt.

5. Maskinläsbar – Informationen är tillräckligt strukturerad för att
kunna bearbeta den maskinellt.

6. Icke diskriminerande – Informationen gör tillgänglig för vem
som helst utan att man behöver registrera sig.

7. Ett öppet format – Informationen gör tillgänglig i ett öppet
filformat.

8. Licensfri – Informationen görs tillgänglig med en licens som
tillåter fri användning

Om det mot förmodan skulle kosta att använda den öppna data bör
det tydligt motiveras varför, då det strider mot grundidén [31, s. 34].



KAPITEL 2. BAKGRUND 9

För att främja det svenska arbetet med öppna data från
myndigheter och deras vidareutnyttjande av information har
Regeringen beslutat att Riksarkivet har fått ta ansvar för denna
sakfråga från och med 2016-07-01. De har också fått ansvar för att
arbeta med webbplatserna vidareuttnyttjande.se och öppnadata.se
som arbetar med vägledning om öppna data och PSI lagstiftningen
samt en länkkatalog för öppna datakällor [46] [18].

Regeringen har också beslutat att Statskontoret får i uppdrag att
kartlägga vilka hinder som finns gällande vidareutnyttjande av öppna
data [15].

På ett mer övergripande plan har också regeringen beslutat att
grunddata ska göras fritt tillgänglig myndigheter sinsemellan genom
central finansiering av staten med bland annat det bakomliggande
argumentet att slippa dubbellagring av data och minska de
administrativa kostnaderna med till exempel faktureringar [15].

Sedan 1 juli 2015 är dock svenska myndigheter tvingade att
publicera en lista på deras webbplats över de vanligaste datakällor
som de kan erbjuda elektroniskt vid förfrågningar [18].

För att hjälpa enskilda att hitta vilka öppna datamängder som
erbjuds av myndigheter rekommenderas det också att de skapar en
undersida som heter ”psidata”. För Skatteverket är då sidans adress
www.skatteverket.se/psidata. Vid varje länk till en datamängd ska
det också finnas metadata som namn på datamängden, en
beskrivning, adress till datamängden, kontaktperson, utgivare, hur
ofta datamängden uppdateras, upphovsrättsvillkor, format,
begränsningar och hur många stjärnor den har enligt 5-stegsmodellen
för öppna data [47].

5-stegsmodellen som är utvecklad av Tim Berners-Lee ger en
riktlinje över hur man kan öka tillgängliggörandet av öppna data.
Som första steg för att tillgängliga öppna data kan vara att publicera
den öppna data i det nuvarande formatet som till exempel är lagrat
som pdf eller i något bildformat. Nästa steg är att publicera data i ett
strukturerat format som kan läsas av datorer men som det kanske
behövs speciella licenser för att använda. Steg tre är att man
publicerar data i ett öppet och strukturerat format som till exempel
csv. Steg fyra är som API och steg fem är om datamängden är länkad
till andra datamängder. Man behöver inte se sig tvingad till att strikt
följa de olika stegen helt och hållet [40] [48].

Det kan medföra en kostnad att tillgängliggöra öppna data och
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utveckla processen så att den blir lättare att vidareutnyttjas. En del av
kostnaderna blir högre, men en del blir oförändrade. Till exempel
behöver man fundera på hur data ska lagras, om det kostar att
bearbeta informationen så att den kan göras öppen samt om det
kräver ytterligare utveckling av tekniska tjänster [26].

Vid öppnande av data brukar man ibland tala om okända data när
det är okänt vilken data man har och kan erbjuda. En del data kan
vara väldigt känslig för delar av verksamheten och samtidigt riskfri
för andra delar av verksamheten men trots det ändå innehålla
personuppgifter eller strida mot lagar. Det kan också vara oklart med
vilken data man ska öppna upp då man inte vet vilka önskemål som
finns. En risk med detta är att man släpper data som ingen har behov
av då man är pressad inom organisationen att släppa data eller att
man inte vet om någon har behov av den. Det är därför viktigt att
göra en datainventering innan man släpper öppna data. Det finns
också en väldigt låg risk att oväntat hög efterfrågan av den öppna
data man släpper kan också leda till ökade personalkostnader om
supporten från utvecklare som vill använda data tar upp allt för
mycket tid [31]. Man behöver också se på hur kostnaderna spås
utvecklas över tid då en liten investeringskostnad i nutid kan minska
kostnaderna i det långa loppet.

API:er är att föredra gentemot enklare former av
tillgängliggörande av data om den uppdateras ofta och ibland kan
det vara mer effektivt att inte satsa på API:er för all data som man
önskar ska vidareutnyttjas med anledning av att det finns enklare sätt
att tillgängliggöra data [49, s. 49].

Det är dock viktigt att reflektera över vilka data som tros vara mest
användbara för kunderna och vilka data som inte är för komplexa att
publicera, till exempel genom att publicera data i det format som de
lagras i sedan tidigare [21, s. 16].

Med öppna data finns det också möjlighet att lättare använda data
inom myndigheten och kan effektivisera arbetet [21, s. 11].

2.5 Juridisk bakgrund

Handlingar inklusive data hos en myndighet omfattas av många
olika regler för hur den får delas, vidareutnyttjas, användas, lämnas
ut och olika lagar som begränsar och luckrar upp detta på olika sätt.
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PSI-lagen handlar om att data från det offentliga ska vidareutnyttjas
på lika villkor, personuppgiftslagen är till för att skydda den
personliga integriteten och upphovsrätten begränsar en del
handlingar från att fritt vidareutnyttjas. Det finns också den svenska
offentlighetsprincipen som syftar till att ge allmänheten tillgång till
handlingar hos bland annat staten och kommunerna och sekretess på
handlingar som begränsar genom att vissa handlingar inte får lämnas
ut.

Det finns också den svenska personuppgiftslagen som ska skydda
personers integritet, men som kommer att ersättas av en
dataskyddsförordning (GDPR) från EU under 2018 [50].

2.5.1 PSI-lagen

PSI-lagen har tillkommit som en följd av PSI-direktivet från
Europakommissionen från 2003 och infördes i svensk lag 2010 och
uppdaterades sedan 2015 [10] [51].

PSI står för ”Public Sector Information”. PSI-lagen har som
ambition att möjliggöra att det går att vidareutnyttja så mycket
information som möjligt från det offentliga. Lagen ställer också som
krav på att det ska råda jämlikhet mellan olika parter inom samma
område på marknaden för att inte myndigheter ska hämma
konkurrensen [51]. Detta sker främst med stöd av standardavtal som
staten eller myndigheten utformar [31, s. 25]. Med detta menas också
i § 10 att myndigheten inte heller få gå någon en exklusiv rätt att
vidareutnyttja information om det inte absolut behövs. Det ställs
också krav på att om kostnader tas ut för utlämnande av information
får dessa ej vara högre än den faktiska marginalkostnaden enligt
§ 7 [10]. Enligt § 8 måste också myndigheten lämna ut en handling
elektronisk om den tidigare har lämnat ut en liknande handling
kategoriskt sett tidigare på detta sätt. Detta med anledning av lagens
diskrimineringsförbud. E-delegationen rekommenderar dock att
handlingar främst lämnas ut elektroniskt i fall den inte är åtkomlig på
internet [52]. I § 13 nämns också att en behandling av en begäran om
att få vidareutnyttja specifika handlingar ska ske skyndsamt vilket
enligt direktivet är 20 dagar i normalfallet [51].

PSI lagen nämner inte specifikt krav på att den information som
ska vidareutnyttjas ska var digitalt åtkomlig eller att den ska helt
öppen utan den reglerar endast vidareutnyttjande av data från det
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offentliga. Det är dock viktigt att särskilja vidareutnyttjande och data
och tillgängliggörande då personer kan ha rätt att läsa allmänna
handlingar från myndigheter men inte vidareutnyttja och dela dessa
på internet [31, s. 22]. Efter en ändring av PSI-direktivet 2013 står det
nu att myndigheter måste göra sina handlingar tillgängliga ”i alla
befintliga format”, men Sveriges regering anser att direktivet inte har
någon inverkan på ”tillämpningen av medlemsstaternas
bestämmelser om tillgång” [53].

Det definieras också enligt § 3 att lagen inte gäller för handlingar
som ej får tillhandahållas eller där tredje mans upphovsrätt sätter
stopp för det [10].

Den stora skillnaden mellan PSI-data och öppna data från
myndigheter är att PSI-data också innefattar den data som det tas
betalt för [54].

2.5.2 Upphovsrätten

Svensk upphovsrätt grundar sig på att skydda litterära och
konstnärliga verk skapade av en fysisk person och gäller i 70 år efter
upphovsmannens död [55]. Detta gäller ej för författningar, beslut av
myndigheter och yttranden från myndighet i enlighet med § 9 i lagen
eller då det inte är tillräckligt originellt verk [56] [55]. Att en handling
är skyddad av upphovsrätt innebär inte alltid att allmänheten inte får
ta del av den. Det kan dock bland annat finnas begränsningar att ta
del av handlingar enligt 2 kapitlet i lagen om det gäller ”inspektion,
kontroll eller annan tillsyn” eller ”det allmännas ekonomiska
intresse” [7]. Myndigheter och företag kan aldrig vara upphovsman
för ett verk, utan den tillhör en person som till exempel är anställd
hos företaget eller gjort det som ett uppdrag. Ensamrätten för
användning av verket kan dock överlåtas till företaget genom till
exempel ett anställningsavtal. Vanligtvis är dock en juridisk person
att betrakta som den ursprungliga rättighetsägaren [49, s. 30].

Gällande databaser hos myndigheter så gäller normalt fritt
nyttjande om databasen hålls uppdaterad kontinuerligt om det inte
begränsas av någon annan lag då det då normalt är att räkna som en
upprättad handling [57]. Det finns dock ett databasskydd som står sig
i 15 år om en databas är skapad till följd av en avsevärd ekonomisk
satsning [49, s. 28].
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2.5.3 Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är grundlagsstadgad och regleras i den
svenska tryckfrihetsförordningen. Den innebär att information till
stor del från myndigheter är allmänna och ska finnas tillgänglig för
det allmänna [31, s. 39].

En handling anses som en allmän handling om den antingen är
upprättad hos en myndighet, förvarad eller är inkommen hos denna.
Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan dock en handling i
speciella fall beläggas med sekretess och då ställa krav om att
handlingen får lämnas ut, men att man är förbjuden att distribuera
den vidare [53]. Upphovsrätten begränsar dock inte ens rättighet att
ta del av en allmän handling [49].

Svenska myndigheter har en allmän serviceskyldighet enligt
Förvaltningslagen och kopplat till detta är det vanligt att de som
begär ut handlingar önskar dem i elektronisk form med anledning av
att det då kan gå snabbare att få dem. Handlingarna kan då lättare
bearbetas av både myndigheten och den enskilda. Myndigheterna är
dock inte tvingade att lämna ut handlingar elektroniskt eller
publicera dessa på sina webbplatser enligt utskriftsundantaget i
Tryckfrihetsförordningen [53].

2.5.4 Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen eller PUL som den brukar kallas är till för att
skydda personers integritet i samband med databehandling och för
att skydda mot att levande personer kränks på internet [58]. Den är
tillkommen som följd av ett dataskyddsdirektiv från
Europaparlamentet och trädde i kraft 1998 [31, s. 24] [58]. Den
reglerar hur personuppgifter är tillåtna att behandlas vid olika fall.
Den särskiljer på om uppgifterna är strukturerade eller
ostrukturerade, med vilket menas om till exempel uppgifterna är i ett
register eller om det inte går att söka fram informationen lika enkelt
då den står i löpande text eller på liknande ostrukturerat sätt. Det är
färre begränsningar för bearbetning av material i ostrukturerad form.
PUL ger också personer rätt att gratis begära ett registerutdrag via
den personuppgiftsansvarige på ett företag en gång per år för den
strukturerade lagringen av ens personuppgifter. Man har också rätt
att begära rättelse av uppgifter om man tycker att lagringen av
uppgifterna strider mot PUL [58].
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Lagen tar också upp förbud om lagring av känsliga
personuppgifter som till exempel etniskt ursprung, politiska och
religiösa åsikter och övertygelser [59, §13].

Som personuppgifter räknas bland annat personnummer, namn
eller hänvisning till dokument med sådana uppgifter som gör att man
kan härleda uppgifterna till en specifik person [60].

För publicering på internet där ostrukturerade personuppgifter
förekommer är det nästan alltid lagligt så länge som publiceringen
inte kränker personen vars uppgifter publiceras [58].

Det är också krav på att vid behandling av personuppgifter inom
en organisation måste deras personuppgiftsansvarig anmäla detta till
Datainspektionen vilken är tillsynsmyndighet [31, s. 24].

Förutom personuppgiftslagen finns det också registerförfattningar
med detaljerade bestämmelser som reglerar hur personuppgifter får
behandlas [60]. Hos Skatteverket finns till exempel en lag för deras
behandling av personuppgifter i deras beskattningsverksamhet och en
för folkbokföringsverksamheten [61] [62].

2.5.5 Nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) från Europeiska unionen
har trätt i kraft och tillämpas i svensk lag från och med 25 maj 2018
och ersätter då den svenska personuppgiftslagen [63, artikel 99] [50].

Skillnaden med att det är en dataskyddsförordning jämfört med
ett direktiv som det var som låg bakom den svenska
personuppgiftslagstiftningen är att en förordning direkt tillämpas
som samma lag i alla EUs medlemsländer men att ett direktiv sätter
upp mål för medlemsländerna som de själva ska får välja hur de ska
uppfyllas i deras respektive länder [5].

Den nya dataskyddsförordningen har en hel del
grundbestämmelser som redan finns i den svenska
personuppgiftslagen, men med den nya dataskyddsförordningen så
får man ett homogent dataskydd inom hela den Europeiska unionen
som dessutom utökar de registrerades rättigheter. Syftet med detta är
också att anpassa reglerna i dataskyddsdirektivet från 1995 till
dagens moderna och digitala värld [64].

Det kommer också behöva ske ändringar i svensk lag för att
komplettera den nya förordningen [65].

Förordningen ställer också höga krav på att företagens
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personuppgiftsansvariga ska kunna visa att de inte bryter mot
förordningen [65].

En ny regel är att företagen måste dokumentera vilka
personuppgifter som hanteras och varifrån de kommer samt till vilka
de lämnas ut med anledning av att de som vid ett tidigare tillfälle har
fått uppgifterna måste informeras vid rättning av uppgifterna [65].
Förordningen nämner också att vid hantering av personuppgifter för
barn yngre än 16 år krävs samtycke av dess vårdnadshavare
[63, artikel 8].

I den svenska personuppgiftslagen är det tillåtet att
personuppgifter lagras i ostrukturerat form i många fall, men i den
nya förordningen så tillåts inte detta i automatiserad form såsom till
exempel i e-brev och reglerna blir därmed strängare. Denna regel har
tidigare kallats missbruksregeln då det tidigare har varit svårare att
missbruka personuppgifter lagrad i ostrukturerad form än den i
strukturerad form [65].

Den juridiska aspekten av behandling av personuppgifter är
ungefär som tidigare, men i och med den nya förordningen måste
man redan vid datainsamlingen informera om varför man samlar in
personuppgifter och så måste man göra en konsekvensbedömning
med hänsyn till dataskyddet om man ska bearbeta integritetskänsliga
uppgifter. Om konsekvensbedömningen visar på en hög riskfaktor
för enskilda personer måste Datainspektionen rådgöras med innan
påbörjad hantering av uppgifterna. Som ett extra skydd är dessutom
bland annat myndigheter som arbetar med särskilt riskfylld
hantering av personuppgifter skyldiga att utnämna ett
dataskyddsombud [65].

Den nya förordningen ställer också krav på att vid en
personuppgiftsincident som exempelvis att någon fått otillbörlig
tillgång till ett register med personuppgifter så måste
Datainspektionen meddelas inom som högst 72 timmar om
incidenten kan orsak risk för personers friheter och rättigheter. Om
personuppgiftsincidenten dessutom har lett till en eller flera oroande
risker för enskilda personer skall även de underrättas om det
inträffande [65].

I MSB:s författningssamling ställs det också krav för statliga
myndigheter att de måste ”ha rutiner för att identifiera, rapportera,
bedöma, hantera och dokumentera incidenter som kan påverka
säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar
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för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan
organisation”. Det finns också krav på att det ska finnas rutiner för att
lära sig av inträffade incidenter och vad som gjordes [66, § 10].

Dataskyddsförordningen definierar ett antal rättigheter som de
registrerade har:

• Rätt till information – Den registrerade rätt att få ta del av
vilka av ens personuppgifter som lagras samt data kopplad till
dessa. Den registrerade ska också få informationen i samband
med insamlandet av informationen samt få kontaktuppgifter till
vem de ska vända sig till med klagomål. [63, artikel 13].

• Rätt till rättelse – Den registrerade har rätt att få hennes
personuppgifter rättade utan dröjsmål [63, artikel 16]. Den
personuppgiftsansvarige är också skyldig att underrätta den
myndighet varifrån uppgifterna är hämtade ifrån
[67, artikel 16.5].

• Rätt till radering – Den registrerade har rätt att få hennes
personuppgifter raderade utan dröjsmål om behandlingen inte
längre är nödvändig eller strider mot någon lag [63, artikel 17].

• Rätt till begränsning – Den registrerade har rätt att få hennes
personuppgifter begränsade under tiden som
personuppgiftsansvarig undersöker om hanteringen är laglig
eller om ens personuppgifters riktighet har ifrågasatts
[63, artikel 18].

• Rätt till dataportabilitet – Den registrerade har rätt att få hennes
personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig
om behandlingen av uppgifterna har skett automatiskt. Denna
rätt bör dock ej gälla som del av myndighetsutövning och det
finns inte heller något krav på att filformaten mellan parterna att
de skall vara kompatibla [63, artikel 20, skäl 68].

• Rätt att göra invändningar – Den registrerade har rätt att göra
invändningar om att hennes personuppgifter används för direkt
marknadsföring [63, artikel 21].

• Automatiserad behandling & profilering – Den registrerade
har rätt att inte på grund av automatisk behandling inklusive
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profilering blir föremål för ett beslut som får rättsliga följder för
henne [63, artikel 22].

Dataskyddsförordningen definierar också vilka grundläggande
principer som gäller för all slags behandling av personuppgifter.

• Laglighet, korrekthet och öppenhet – Personuppgifter ska
behandlas lagligt, korrekt och att den information och
kommunikation som sker i samband med behandlingen av
personuppgifterna är lätt nåbar och lätt att förstå för den
enskilda [63, artikel 5.1a, skäl 39].

• Ändamålsbegränsning – Personuppgifter får enbart behandlas
för de ändamål för vilket de insamlades [63, artikel 5.1b].

• Uppgiftminimering – Personuppgifter får enbart behandlas om
de är adekvata och relevanta för det ändamål som de behandlas.
Uppgifter som är allt för omfattande eller är insamlade för ett
eventuellt framtida behov får ej heller behandlas
[63, artikel 5.1c, skäl 39].

• Korrekthet – Personuppgifter ska vara korrekta och eventuella
felaktiga personuppgifter ska utan dröjsmål raderas eller rättas
[63, artikel 5.1d].

• Lagringsminimering – Personuppgifter får inte behandlas en
längre tid än vad som behövs i en form där enskilda personer
kan identifieras [63, artikel 5.1e].

• Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska
behandlas på ett säkert sätt både ur integritetssynpunkt och mot
förlust och manipulering av data [63, artikel 5.1f].

• Ansvarsskyldighet – Den personuppgiftsansvarige är ansvarig
för att ovanstående principer efterlevs [63, artikel 5.2].

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling enligt
dataskyddsförordningen kan delas upp i följande delar där alltid
minst en del måste vara uppfylld för att ses som laglig [63, artikel 6.1]:

• Samtycke – Att den som personuppgifterna avser har gett
tillåtelse för behandlingen [63, artikel 6.1a].
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• Avtal – Att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för
att uppfylla ett avtal med den enskilda [63, artikel 6.1b].

• Rättslig förpliktelse – Att behandlingen av personuppgifterna
är nödvändig av personuppgiftsansvarig enligt lag
[63, artikel 6.1c].

• Skydda grundläggande intressen – Att behandlingen av
personuppgifterna är essentiell för att skydda grundläggande
intressen för någon enskild person [63, artikel 6.1d].

• Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning – Att
behandlingen av personuppgifterna sker för att genomföra en
uppgift av allmänt intresse eller som en del av den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
[63, artikel 6.1e].

• Efter en intresseavvägning – Att behandlingen av
personuppgifterna är nödvändig för den
personuppgiftsansvariges eller tredje parts intressen förutsatt
att den enskildas intressen inte anses viktigare [63, artikel 6.1f].
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Metod

Metoderna för att uppnå mål och syfte med examensarbetet är per
område:

• Sammanställa fakta om öppna data, API:er, lagar, regler med
mera. Detta har genomförts genom litteratursökningar inom
och utanför Skatteverket.

• Undersöka vilka strategiska frågeställningar som ska besvaras.
Detta har skett genom intervjuer med expertis samt intern
dokumentation på Skatteverket.

• Analys av nuvarande e-tjänster. Detta har gjorts som en
genomgång av samtliga e-tjänster där alternativa API-lösningar
har föreslagits. Utgående ifrån intern dokumentation på
Skatteverket samt egen analys.

Framtagning av flödesschema enligt metodik beskriven nedan.

Undersökningen i rapporten är först och främst baserad på en aktuell
nulägesbeskrivning generellt om Skatteverkets e-tjänster och vilka
e-tjänster som Skatteverket erbjuder både för privatpersoner samt för
företag.

Nulägesbeskrivningen är baserad både på Skatteverkets egna
rapporter och externa rapporter av olika slag. Som exempel kan
nämnas vetenskapliga arbeten, årsredovisning för Skatteverket,
pressmeddelanden och olika undersökningar. Riksdags- och
regeringsbeslut nämns också och hur de påverkar Skatteverkets
inriktning och fastställda mål. Nuvarande fastställda riktlinjer för
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utveckling av e-tjänster undersöks samt exempel från andra
myndigheter nämns.

Det undersöks vilka API:er som önskas av Skatteverket och av
externa parter. Det presenteras också en sammanfattning av en
förstudie gjord av Skatteverket inom området och en genomgång av
de behov som behöver mötas. Förstudien är uppbyggd tillsammans
med en arbetsgrupp bestående av bland annat två stycken
verksamhetsutvecklare, en IT-strateg, en IT-säkerhetsarkitekt, två
områdesarkitekter samt en rättslig expert inom Skatteverket [14,
s. 31].

Rapporten nämner också en del fördelar och nackdelar med öppna
data och API:er som är baserade på olika rapporter.

Redan i definitionen av examensarbetet bestämdes att ett av
målen ska vara ett flödesschema för processen att börja erbjuda
API:er som komplement till redan existerande e-tjänster.
Anledningen till detta är den komplexa kravbilden med många
detaljerade expertanalyser som måste gås igenom. Metoden för att
konstruera flödesschemat har utgått ifrån den påverkan som
respektive aktivitet har på efterföljande aktiviteter och det
sammanlagda resultatet. Till exempel ligger behovsbedömningen
tidigt eftersom efterföljande expertanalyser är kostsamma och man
behöver tidigt förstå om behovet är tillräckligt stort för att motivera
vidare analys och utveckling. För att testa det konstruerade
flödesschemat jämförs redan gjorda förändringar med hur de
förändringarna skulle ha evaluerats om de gick igenom
flödesschemat.

Det görs också en intervju med en medarbetare på Skatteverket om
hur denne ser på nätverksekonomi och övriga tekniska och juridiska
hinder. Då den nya dataskyddsförordningen börjar gälla inom en snar
framtid anpassar sig arbetet efter den.

3.1 Intervju

En intervju har skett med en IT-strateg och IT-arkitekt på Skatteverket
samt kontinuerliga samtal under arbetets gång med en IT- och
utvecklingsstrateg om hur de ser på nätverksekonomi och deras
åsikter om övriga tekniska/juridiska hinder samt hur framtida
användning kan komma att se ut [68].
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Intervjun skedde genom att ställa ett flertal frågor inom området
nätverksekonomi, hur Skatteverkets syn är på ämnen samt frågor om
personen har egna ideer eller åsikter inom området. Personen som
valdes att intervjuas valdes med anledning av den breda rollen som
både IT-strateg och IT-arkitekt. De frågor som ställdes kan hittas i
Bilaga A.

3.2 Flödesschema

Flödesschemat ska ta upp de processer som diskuteras i denna
rapport och göra det lättöverskådligt. Det handlar om olika slags
lagar och regler som behöver följas, men det ska också ta upp de
viktigaste strategiska frågorna som behöver undersökas för att kunna
validera om det är lämpligt att erbjuda ett API som komplement till
Skatteverkets existerande e-tjänster. Flödesschemat ska också delas
upp i olika delar för att få en bättre överblick om vilket område som
fokuseras på vid ett givet tillfälle. Flödesschemat byggs därefter upp
efter att ha tagit den sammanlagda data som erhållits under
faktainsamlingen för att sedan analysera vad som kan anses ha
tillräcklig betydelse och bör tas med och i vilken ordning processerna
bör ske för att skapa ett effektivt flödesschema. Den data som erhållits
har kommit från rapporter, intervjuer och annat som använts som
underlag för denna rapport. Den sammanlagda datan skrivs ner på
en lista och för att underlätta i arbetet med i vilken ordning som
processerna ska ske kategoriseras de. För att därefter komma fram till
vilka processer som är mest lämpliga på olika platser ska först de
stora start- och slutprocesserna analyseras för att fastställa dessa med
anledning av att de inte är flexibla att ha på andra platser. Därefter
fastställs övriga processer där det tas i beaktande den uppskattade
sannolikheten att detta steg behöver göras om, vilka andra processer
som påverkas av detta samt vilken arbetsinsats som behövs för den
specifika processen.

3.3 Test av flödesschema

Att testa flödesschemat på ett helt nytt projekt inom ramen för ett
examensarbete är inte realistiskt eftersom projekttiderna är mycket
längre en ett examensarbetes omfattning. Metoden för att testa
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flödesschemat är därför att använda ett beslutat projekt som är i
slutfasen på genomförande där Skatteverket har tagit ett beslut av att
utveckla ett API. Testet genomförs genom att gå igenom
flödesschemat och koppla aktiviteterna i flödesschemat till faktiska
analyser och beslut i projektet. En slutssats görs för respektive fas i
flödesschemat. Test av flödesschemat sker också för de tjänster som
man beslutar för sig att inte vidareutveckla till API och orsaken till
detta. Om testerna visar att förväntat resultat vid användning av
flödesschema överensstämmer med det verkliga resultat så anses
flödesschemat uppfylla kraven.
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Resultat

4.1 Nulägesbeskrivning

Totalt ska 7,8 miljoner personer deklarera i år (2017) varav omkring
5,8 miljoner har valt att deklarera digitalt. Av dessa 5,8 miljoner har
omkring 3,7 miljoner valt att deklarera med någon slags digital
legitimation vilket kan jämföras med år 2016 när omkring 3 miljoner
gjorde det [69].

Generellt kan man identifiera de största utmaningarna för öppna
data för beslutsfattare som ”rädslan för att data ska tolkas fel”, ”att
göra öppna data till en vardaglig del av verksamheten” och ”rädsla
för att data är fel”
[21, s. 25].

För att minimera rädslan för att tolka data fel är det viktigt att
tydligt definiera samtliga publicerade datamängder om vad de
innehåller och hur de ska användas för att minska risken att någon
gör fel. Beroende på vilken datamängd det gäller kan det också
ibland upplevas som viktigt att det är data som inte består av några
felaktigheter. Denna rädsla kan man råda bot på genom att vara
tydlig med vilka felaktigheter som kan tänkas finnas och att det är
större chans att hitta felen genom att öppna upp data då det är fler
personer som arbetar med den [21, s. 25–26].

Inom öppna data brukar det ses som att Storbritannien ligger i
framkant som troligtvis är ett resultat av både politik, drivande
privatpersoner och företag [70, s. 17–18]. I Sverige kan till exempel
Lantmäteriet ses som ett exempel på en myndighet som erbjuder ett
öppet API vilket de gör för deras geodatatjänst [71].
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Under 2013 var Skatteverkets IT-kostnader 33 % högre och hade
54 % större personalstyrka än genomsnitt av liknande verksamheter
[72, s. 6].

Skatteverket har genom sitt regleringsbrev för år 2017 som mål att
minimera skattefelet, vilket sannolikhet kommer minska till följd av
det riksdagsbeslut 10 maj 2017 som kommer tvinga arbetsgivare att
redovisa löner och avdragna skatter på individnivå med start år 2018
för en del företag. Som det är nu redovisas dessa i klumpsummor
över alla anställda. Den ökade digitaliseringen inom Skatteverket
medför likaså att privatpersoner får lättare att ha en överblick över
sin ekonomi genom till exempel att Skatteverket kan påpeka redan
under året om man betalar in för lite skatt i relation till sin inkomst.
Med denna hjälp kan man då snabbare få reda på om den skatten är
för låg och då veta om man behöver betala restskatt alternativt öka
den skatt man betalar varje månad för att minimera en stor
skatteutgift i framtiden. Det kommer också vara lättare att göra rätt
för sig [28, s. 1] [73] [74]. Skatteverket har som mål att ha ett högt
förtroende och ge ett bra bemötande åt alla oberoende av ärendets
karaktär [75].

Under 2016 har Skatteverket gått över till EU-standarden DCAT-
AP för att beskriva öppna datamängder genom metadata. Detta för att
för att det ska bli lättare att använda och hitta deras olika datamängder
[76].

I Skatteverkets rapport år 2016 om målbild för det digitala mötet
nämns att det bland annat behövs stöd för bra API-hantering för att
nå målen. Rapporten nämner också att det finns problem med den
nuvarande it-plattformen där inaktuell information kan visas på
grund av att vissa system endast uppdaterar dess data en gång per
dygn under nattetid. Skatteverket har också tidigare känt sig tvungna
att utveckla egna ramverk för interaktionen mellan olika
applikationer vilket har lett till jobb vid uppdatering av dessa
applikationer för att utreda hur den interagerar med andra
applikationer. Detta har försvårat arbetet med att vidareutveckla
tjänster. Några andra kännetecken för it-plattformen är att man har
många beroenden och att det är svårt att ta bort dessa samt att det är
svårt att lägga till nya komponenter. Den har också onödiga
funktioner och är för dyr i drift och förvaltning vilket har att göra
med att avancerad teknik används på ställen där det inte är
nödvändigt [77, s. 5, 9].
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Skatteverket tror också att genom fler dataanalyser och mer
informationsutbyte med andra så kan de förenkla och effektivisera
sin kontrollverksamhet [78].

Som ett led i arbetet för ökad digitalisering har Skatteverket
definierat en del ambitioner med mål för år 2020. Ett av målen är att
”privatpersoner och företag ska uppleva enkla, intuitiva och
individanpassade tjänster”. De har också som mål att ”digitala
möjligheter används för att förebygga fel och motverka fusk och
brott” [78]. Det kan uppfattas som att API:er är rätt väg att gå om
man vill göra individanpassade tjänster för många olika slags
personer och öppna data är rätt väg för att göra informationen mer
tillgänglig för allmänheten samt ha möjlighet att lättare kontrollera
uppgifter med andra myndigheter vid specifika fall.

För att nå målen med vidareutnyttjande av information bättre har
Skatteverket definierat ett antal utgångspunkter för detta ändamål
[79]:

• ”Skatteverket tillgängliggör endast information som
Skatteverket själva producerar.

• ”Informationen tillgängliggörs i den minst bearbetade formen.”

• ”Information som Skatteverket tillgängliggör för
vidareutnyttjande är avgiftsfri.”

• ”Skatteverket publicerar information i så maskinläsbar form som
möjligt. På sikt bör informationen tillgängliggöras som ett API
eller länkad data.”

Tidigare har utvecklingen av Skatteverkets e-tjänster varit
varierande mellan olika tjänster beträffande funktionalitet, men också
utseende på tjänsterna vilket inte har varit optimalt för användarna.
För att få bukt med detta har Skatteverket startat ett projekt för detta
som har infört en guide för utveckling av e-tjänster (GUTE) som har
en varierad grad av hårdhet bland de olika riktlinjerna [80, s. 4].

Kopplat till GUTE har också Skatteverket satt som krav att nya e-
tjänster ska kunna vara tillgängliga för användarna dygnet runt och
att även existerande e-tjänster ska sträva efter detta [81, s. 5].

Skatteverket har också som krav att deras e-tjänster där inloggning
krävs, ska använda SSO för att förenkla för användarna [81, s. 6–7].
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Det finns också krav på att samla in viss anonym beteende- och
besöksstatistik från användare för att bättre kunna vidareutveckla
tjänsterna samt att alla e-tjänster ska kunna användas av personer
med skyddade personuppgifter [81, s. 8–9].

Under 2016 skedde en kunskapsinventering hos delar av
Skatteverket med handläggande arbetsuppgifter med anledning av
att det är viktigt att Skatteverkets medarbetare har kännedom om
dess tjänster och litar på dem [82, s. 4–5]. Vid starten av inventeringen
var det låg kunskap om nyttan med mobilt bankID hos medarbetarna
och 40 % som kände att de hade för låg kunskap om e-tjänsterna, men
ungefär 85 % var väldigt positiva till Skatteverkets e-tjänster generellt
[82, s. 5–9].

Vid slutet av undersökningen fanns det många fler som hade
kunskap om bankID [82, s. 9–12].

Undersökningen visade också att med anledning av att
medarbetarna ansåg att formella fel minskade vid användning av
e-tjänster så gjorde det också dem mer benägna att göra reklam för
tjänsterna då det ökar andelen mer kvalificerade arbetsuppgifter hos
dem [82, s. 5–9].

4.2 Jämförelse med redan gjorda
förändringar till API

Den enda tjänsten som har börjat som en e-tjänst och nu erbjuds via
API är ”Mina meddelanden”. Det är en tjänst för en digital
myndighetsbrevlåda. Brevlådeoperatörer kan med hjälp av tjänsten
erbjuda sina kunder att samla dessa e-brev i en digital brevlåda
tillsammans med e-brev från andra företag. Det API som används är
ej öppet och kräver att de som vill bli brevlådeoperatör måste
uppfylla fastställda krav samt godkänna ett avtal [83].

4.3 Sammanfattning av förstudie inom
området från Skatteverket

Skatteverket är intresserade av öppna API:er och har med anledning
av detta sammanfattat en förstudie för att få mer insikt i området
beträffande teknik och juridik och de krav som ställs [84, s. 4].
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Det som kan nämnas är att API är ett nytt område för Skatteverket
som de inte har arbetat med så länge. Som exempel kallade
Skatteverket API:er för öppna tjänster till en början men har nu bytt
till att kalla dem för API:er. De tillhandahåller inte heller några öppna
API:er för tillfället vilket också visar att detta fortfarande är ett
relativt nytt ämnesområde för dem [14, s. 3–5].

För närvarande sker inlämning av uppgifter till Skatteverket
genom deras e-tjänster, filöverföring eller via pappersblanketter
[14, s. 5].

Skatteverket har också valt att frångå de mest ansedda
definitionerna av vad öppna API:er är och har valt att definiera dem
som ”tjänster som har gränssnitt som kan kommunicera direkt med
andra organisationers system” [14, s. 3–4]. Det ställs alltså inga krav
på licenser, öppna format eller att den ska vara icke diskriminerande.

Ytterligare ett argument för Skatteverket att införliva öppna
API:er är att Skatteverket inte på egen hand har möjlighet att utveckla
alla skräddarsydda tjänster som kan tänkas efterfrågas. Genom
öppna API:er kan denna utveckling i stället ske hos användarna som
efterfrågar detta samt att de då också har möjlighet att integrera data
från andra källor i sina tjänster för bättre effektivitet för just deras
ändamål [14, s. 5].

Som exempel på e-tjänster som kan vara av intresse för
programvaruleverantörer vid en etablering av API:er finns tjänster
inom deklarationer, kontrolluppgifter, personalliggare, CSR-förfrågan
och skattekonto [14, s. 6].

För att styra Skatteverket i rätt riktning har Skatteverket en strategi
som består av punkterna:

• ”Vår utgångspunkt är alltid den enskilde”

• ”Vi ser till att det blir rätt från början”

• ”Vi gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel”

• ”Vi utvecklar smarta lösningar i samverkan”

• ”Vi är en attraktiv arbetsgivare” [14, s. 4]

Som koppling till detta har Skatteverket också som mål att de
lösningar som byggs av externa parter också åtminstone ska uppfylla
målet att det blir rätt från början [14, s. 7–9].
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Skatteverket är också öppna för idén att tillgång till deras öppna
data endast ska kunna ske genom avtal för att till exempel då kunna
säkerställa att alla deras önskemål uppfylls [14, s. 7–9].

De är också öppna för att vissa API:er enbart är tillgängliga för
vissa aktörer, exempelvis endast för andra myndigheter, men det
skulle också kunna vara så att det krävs registrering för att kunna
använda specifika API:er [14, s. 20–21].

I juridisk synvinkel för både Skatteverket och alla användare är det
också önskvärt i vissa avseenden att ge användarna ett eget utrymme
där data kan valideras utan att skicka in handlingarna officiellt. Detta
kan då möjliggöra så att data som endast skickas in för validering inte
kan komma att räknas som allmän handling då de ej läggs till i någon
av Skatteverkets verksamhetsdatabaser [14, s. 7–9].

Några andra saker som man också bör ha i åtanke är den
it-arkitektur som finns för närvarande och hur mycket som behöver
uppdateras och utvecklas för att tillgängliggöra en API-lösning samt
de tekniska utmaningarna med att ge användarna ett eget utrymme
[14, s. 16–26].

En översyn över vilka protokoll som används för utbyte av data
behöver också ske då nuvarande regler inom Skatteverket ej tillåter de
protokoll som önskas [14, s. 16–26].

En annan fördel med att utveckla API:er jämfört med att arbeta
direkt mot en tjänst är också att API-tjänster också går att använda
internt hos Skatteverket samt för extern utveckling. Det är också bra
ifall man konstruerar om tjänster till stor del, byter ut tjänster helt och
hållet eller byter bakomliggande teknik med anledning till att man då
fortfarande kan låta tillgången till tjänsten ske på samma sätt som
tidigare för andra tjänster med anledning av ett API [14, s. 17–18].

Förstudien nämner också att det kan vara bra att ha en
utvecklarportal. Det som kan finnas i en sådan är bland annat
dokumentation över hur olika API:er fungerar, exempel, tillgång till
testserver och testdata med mera [14, s. 20–21]. Eventuellt skulle
API-nycklar inom företaget kunna genereras i utvecklarportalen för
att antingen generera nycklar för nya tjänster eller om man skulle
behöva flera nycklar för samma tjänst.

Som för e-tjänsterna behöver det också ske en loggning av
användningen av tjänsterna för att se hur tjänsterna används och för
att motverka missbruk [14, s. 23].

Vilken formatstandard som används vid överföringen av data är
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något som tål att diskuteras då det inte finns ett självklart val, men
säkerheten är något som man måste ha i bakhuvudet när man
bestämmer sig [14, s. 26].

De förväntade intressenterna av Skatteverkets öppna API:er är
[14, s. 28–29]:

• Programvaruutvecklingsföretag – utvecklar tjänster som
använder Skatteverkets API:er

• Redovisningsföretag – har kännedom om vad företagare önskar
att Skatteverket utvecklar

• Branschorganisationer – har kännedom om vad deras
medlemmar önskar att Skatteverket utvecklar

• Banker – tillhandahåller ekonomiska tjänster för företagare som
använder Skatteverkets API:er

• Företagare – primär målgrupp

• Svenska & utländska myndigheter – Skatteverket kan dela data
med andra myndigheter och deras öppna data kan användas av
företagare som utvecklar tjänster.

Skatteverkets åsikt är att med hjälp av anpassade tjänster som
utvecklas med integration till Skatteverkets API:er medför en högre
grad av automatisering i deras arbete samt att en större andel av
uppgifterna som lämnas är korrekta från start och att Skatteverkets
administrativa arbete minskar [14, s. 29–30].

Då detta arbete är stort och komplicerat har Naturvårdsverket
tillgängliggjort en generell process för tillgängliggörande av
information vilken har tagits fram från redan existerande processer
som finns hos Naturvårdsverket. Den nämner bland annat
informationsklassificering, sekretess-, person- och
upphovsrättsfrågor såsom filtrering av data som ska beaktas vid
tillgängliggörandet. Den nämner också andra mindre juridiska frågor
som metadatamärkning, kvalitetssäkring och hur informationen skall
tillgängliggöras inklusive teknisk åtkomst och vilken kvalitet som
informationen har [85].

Det är också viktigt att information klassificeras säkerhetsmässigt
korrekt så att inte data är tillgänglig för fel personer eller att inte ha
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mer data tillgängligt än nödvändigt för olika personer. MSB har
dessutom definierat i sina föreskrifter för statliga myndigheter som
de måste rätta sig efter att information ska klassificeras med
”utgångspunkt i konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i olika
nivåer utifrån vilka konsekvenser som kan uppstå av ett bristande
skydd” [66, §9]. Det är också viktigt att det går att spåra hur, när och
av vem information har hanterats för att bibehålla en god
informationssäkerhet [86].

För att vidhålla en bra säkerhetsnivå och skydda överföringen av
data mellan Skatteverket och andra aktörer rekommenderas det att
använda kryptering och certifikat. Det bör också finnas utarbetade
planer för att hantera och åtgärda säkerhetsstörningar
[16, s. 9–10].

Det nämns också att det kan finnas API:er som ej kräver någon
slags identifiering för att använda vilket ställer lägre krav på
konfidentialitet. Det gör också informationen mer lättbearbetad för
användare, men den kan då också missbrukas genom att uppdelat i
många omgångar till slut ladda ner all tillgänglig data trots att det
eventuellt ej är tillåtet. Det kan också vara problem vid
säkerhetsklassificering om data delas mellan olika myndigheter och
att klassificeringen av informationen är olika hos olika myndigheter.
Likaså kan det vara svårt att ha en tillräckligt bra säkerhet på
tredjeparts-tjänster då de kan vara bristfälligt konstruerade eller
otillåtet samlar in den information som visas för användarna och en
del därtill [16, s. 5–10].

Gällande certifikat kan det beroende på tjänst vara önskvärt med
olika typer. Antingen kan företagen som använder Skatteverkets
tjänster identifieras med hjälp av ett enda organisationscertifikat eller
så identifieras varje användare av deras tjänst med varsitt
tjänstecertifikat [16, s. 4].

Om varje användare identifieras av ett personligt certifikat kan det
då tänkas att det sparas information om användningen hos
Skatteverket för att identifiera och agera vid misstänkt missbruk av
någon tjänst. Om det däremot är så att den enda identifieringen som
märks av hos Skatteverket är ett organisationscertifikat kan det
behövas en intern identifiering och loggning hos organisationen som
använder certifikatet. På detta sätt kan man slippa lägga till alla
användare hos Skatteverket vilket kan vara svårt samt att det skulle
kunna uppfattas som onödig övervakning av staten beträffande
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vilken data som den enskilde begär ut.

4.4 Behovsinventering

För att på ett effektivt sätt börja arbeta med API:er i en organisation
krävs det två saker. För det första gäller det att identifiera vilka
önskemål och krav som olika intressenter ställer och för det andra
gäller det att skapa ett eller flera API:er efter de krav och önskemål
som intressenterna har i stället för att skapa API:er till redan
befintliga tjänster och infrastrukturer [87, s. 3]. För Skatteverket finns
det interna intressenter, privatpersoner, företag, myndigheter och
andra länder. Det rekommenderas också att endast konstruera API:er
där det är klart från början vilket behov det finns av tjänsten [87, s. 6].

Om det redan finns API:er som används internt kan de också
tänkas vara av intresse hos externa intressenter. Om det saknas
information inom myndigheten över efterfrågan på öppna API:er ger
E-delegationen rådet att göra sin egen uppskattning av dess
demokratiska och ekonomiska värde samt undersöka hur mycket
resurser som behövs för att möjliggöra data via API [49, s. 38].

För att inte bryta mot personuppgiftslagar och olika
integritetskränkande behandlingar generellt är det också viktigt att
ha en behörighetarkitektur som fungerar samt att kunna sätta gränser
om hur ofta olika API-anrop får ske beroende på kategorier av
användare [77, s. 21–22]. Med anledning av den nya
dataskyddsförordningen behöver man också göra en inventering
över samtliga tjänster samt strukturerade och ostrukturerade register
som används för att undersöka hur insamling av data sker och om
den behöver ändras i framtiden.

Skatteverket anser att för att kunna få applikationerna att
samverka så behöver man också gå över till mikrotjänster som är mer
självständiga från andra applikationer vilket gör det lättare att lägga
till tjänster och förändra redan existerande. Det behövs också en ny
behörighetsarkitektur för identifiering på ett standardiserat vis. Detta
gör det lättare att utveckla API:er då varje mikrotjänst kan erbjuda ett
eller flera API:er och så kan man bygga tjänster som kombinerar data
från flera API:er. Man vill också analysera kundbehov för ytterligare
utveckling [77, s. 13–14, 22, 24–25].
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4.5 Fördelar och nackdelar

Med införande av öppna API:er och när användare börjar använda
API:erna finns det en sannolikhet att det under dessa perioder kan
uppstå en ökad belastning av frågor till Skatteverket gällande problem
med konfigurationer och hur tjänsterna används [31].

Beträffande kostnadsfrågan kommer det säkerligen medföra en
utvecklingskostnad hos Skatteverket, och förhoppningsvis också en
minskad administrationskostnad över tid. Detta med anledning av att
tjänsterna då går att bättre anpassa för olika användare och integrera i
redan befintliga system vilket kan öka kvalitén på lämnad data
[14, s. 5]. Då Skatteverket också är en statlig myndighet kan det också
eventuellt finnas önskemål från staten och kunder (medborgare &
företag) om införande av öppna data och API:er då det kan öka de
statliga inkomsterna genom ökad effektivitet samt spara arbetstid och
därmed pengar för företagare. Det kan också medföra ökad
innovation vilket kan medföra fler arbeten samt ökade skatteintäkter
[15].

Den information som tidigare har erbjudits med stöd av
offentlighetsprincipen analogt kan som öppna data likaså erbjudas
gratis men utan dess medförande kostnader [88].

4.6 Resultat av intervju

Några saker som dykt upp under intervjun och samtalen med IT- och
utvecklingsstrategen är den syn som finns att Skatteverket inte bara
ska bestämma vad som ska utvecklas utan att också fråga kunderna.
Gällande graden av antal stjärnor enligt 5-stegsmodellen så är det
också en blandning om hur man anser att information är viktig att
publicera som strukturerad maskinläsbar data eller om det viktigaste
är att göra informationen tillgänglig för allmänheten. Det svar som
gavs är att de data som är lämpliga för automatiserad behandling är
de data som bör göras strukturerad. Det har också framhållits att
Skatteverket går mer mot att arbeta med tillit än kontroll av kunderna
som sitter djupt rotat inom myndigheten. Ett steg mot detta skulle
vara att företag tecknar avtal för användning av vissa specifika
tjänster från Skatteverket som företagen själva är ansvariga för att de
på ett säkert sätt identifierar sina kunder för tillgång till personliga
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tjänster.
Enligt IT-strategen skulle man också kunna tänka sig att

företagare enkelt kan skicka in momsredovisning och deklaration till
Skatteverket via deras affärssystem genom ett snabbt och
lättförståeligt knapptryck. För företag med personalliggare kan den
tänkas ge förbättringar som exempelvis att den automatiskt
synkroniseras regelbundet till Skatteverket så att företagen slipper
det manuella arbetet med inlämning av den. Det skulle också kunna
finnas en enkel koppling i kundens internetbank där man enkelt kan
föra över pengar till sitt skattekonto lika enkelt som man för över
pengar mellan sina egna konton på banken enligt IT-strategen.

IT-strategen tror också att för privatpersoner skulle man i
samband med flytt på något sätt hos antingen mäklaren eller hos
banken för huslånet samtidigt få hjälp att automatiskt meddela
ändring av adress, elleverantör, sophämtning, bredbandsleverantör
med mera om förändringen så att de kan vidta de åtgärder som
krävs. Det anses också vara målet att röra sig mot att erbjuda fler
avancerade tjänster där användare autentiseras och kan hämta och
lämna in personlig data till Skatteverket och att de tjänster som finns
nu som är helt öppna och man kan hämta offentliga skattesatser är ett
första steg och som dessutom kan ge en del lärdom för utveckling av
framtida tjänster.

Skatteverket tror enligt deras digitala agenda för 2016 att de bland
annat kan effektivisera och förenkla Skatteverkets
kontrollverksamhet med mer utbyte av information [78]. Enligt
IT-arkitekten sker dock för närvarande informationsutbytet via
papper, e-post och andra sätt vilket medför en avsaknad av
automation som kan ses som målet men han anser att det skiljer sig
inom olika delar av myndigheten men att viljan och ambitionen finns
för förbättring inom området. Beslut om tillgängliggörande av en
specifik datamängd, API eller tjänst tas på många olika nivåer och
platser inom myndigheten. Detta kan av vissa anses visa viljan av att
driva digitaliseringsarbetet inom myndigheten.

Det nämns också, beträffande dataportabiliteten kopplat till nya
dataskyddsförordningen samt olika format som används, att
Skatteverket försöker hålla sig till standarder som finns på EU-nivå i
stället för att utveckla egna. Skatteverket är också remissinstans i
vissa frågor.

Det har också nämnts att det finns en del aspekter som behöver
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undersökas ytterligare med anledning av den nya
dataskyddsförordningen som bland annat att beslut inte ska grundas
på automatiserad behandling vilket ofta görs gällande beskattning.
En idé är att gällande registerlagar kompletteras med nya regler, men
det är något som bestäms av riksdag och inte av Skatteverket.
Samkörning av data mellan myndigheter är också en fråga som det
samtalats om som ej har lösts ännu och bör beaktas. Det anses inte
heller som någon stor risk för ökad missanvändning av Skatteverkets
tjänster när de börjar erbjudas som API samt att det anses att det är av
stor vikt att erbjuda en utvecklarportal när man börjar erbjuda API:er.

Det har också framkommit att de e-tjänster som inte önskas eller
bör prioriteras för tillgängliggörande via API är de som antingen har
en krympande eller en väldigt låg efterfrågan.

Detta kan sammanfattas som:

• Kundernas åsikter räknas.

• Skatteverket går mer mot tillit än kontroll.

• Det är möjligt att bland annat momsredovisning och
personalliggare kan förenklas och automatiseras en hel del med
ett API.

• Informationsutbytet inom Skatteverket sker på många olika sätt
vilket medför svårigheter via automatiseringen.

• Skatteverket försöker hålla sig till EU-standarder om möjligt.

• Förändringar kopplade till nya dataskyddsförordningen
behöver undersökas ytterligare.

4.7 E-tjänster som finns just nu och
potentiell API-version

I nuläget sker det digitala inlämnandet av information till
Skatteverket antingen genom filimport eller inmatning direkt på
skärmen. Vid filimport sker först inloggning till Skatteverkets
aktuella e-tjänst för att därefter ladda upp en fil i ett strukturerat
format, till exempel en exporterad fil från ett bokföringsprogram
[16, s. 11].
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Skatteverket har inte börjat med öppna API:er fullt ut. Ett API
som finns just nu är för användning av de brevlådeoperatörer som är
anslutna till Skatteverkets tjänst ”Mina meddelanden” och som är en
digital brevlåda för myndighetspost [16, s. 13] [14, s. 5].

Hur autentiseringen och speciellt underskrifter för 3:e parts
användare av nya tjänster som använder Skatteverkets API:er går till
är också något som går att göra på olika sätt rent tekniskt, antingen så
sköter användarna (företagen) det själva vilket kan minska
kompatibiliteten bland olika användare (företag) eller så sätter man
en standard som alla brevlådeoperatörer ska följa [16, s. 14]. Det kan
vidare också tänkas kunna ställas krav på någon slags certifiering och
ackreditering för att få tillåtelse att använda vissa av Skatteverkets
API:er [16, s. 16].

Som ett steg på vägen mot öppna API:er erbjuder Skatteverket
öppna datamängder som är tillgängliga för alla. De inkluderar för
närvarande olika typer av skattetabeller, skattetyper, statistik med
mera. Dessa data erbjuds antingen som en csv-fil, xls-fil och som ett
enkelt API där man endast kan hämta data och filtrera viss del av den
datamängden men ej ändra något [89].

För närvarande erbjuder Skatteverket omkring 40 e-tjänster som
mestadels kräver e-legitimation för att kunna användas samt ett
flertal e-tjänster som både är tänkt att användas av privatpersoner
samt företag. De tjänster som inte kräver e-legitimation är mestadels
tjänster där man beräknar eller uppskattar fram olika finansiella
värden såsom skatt, avdrag med mera enligt den informationen man
själv anger eller sådan som kan anses som öppna data. Nedanstående
tabell listar de grupper av e-tjänster som erbjuds av Skatteverket.
Med grupper av e-tjänster menas att det till exempel finns flera olika
e-tjänster för fastighetsdeklaration både som privatperson och som
företagare. Kolumnen E-leg svarar på om e-tjänsten kräver
e-legitimation och om svaret är ”Delvis” så går det att använda
tjänsten utan e-legitimation till viss del genom att själv ange data.
Kolumnerna ”Privat” och ”företag” syftar till om vilka som
e-tjänsterna är riktade mot [12] [13].

Samtliga e-tjänster bedöms kunna göras tillgängliga via API och
användas på samma sätt som tidigare utan någon större utökad
funktionalitet och integration, men då i stället göras tillgängligt via
fler plattformar och varierande interaktionsdesign.
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Tabell 4.1: Skatteverkets e-tjänster [12] [13]

E-tjänst E-leg Privat /
företag

Teoretiska exempel som API

A-skattsedel
Se och hämta sin A-skattsedel

Ja Privat Nyanställd och vill se så att arbetsgivaren betalar dina
arbetsgivaravgifter. Kan vara svårt att effektivisera genom
koppling till andra tjänster.

Fastighetsdeklaration (olika sorter)
Se och skicka in fastighetsdeklaration för
hyreshus, industri, lantbruk, industri och
småhus.

Ja Båda Extern utvecklare gör en tjänst som visar taxeringsvärden
för fastigheter på en karta. Ett avancerat affärssystem som
sammanställer de fastighetsförändringar som skett under
året och kontrollerar snabbt så att Skatteverket har samma
uppgifter.

Beslutade skatteuppgifter
Se av Skatteverket beslutad skatt.
Som privat kan man också se sin
pensionsgrundande inkomst.

Ja Båda I sitt bokföringsprogram enkelt se sitt skattebesked när
det är beslutat. Banken kan ge speciella erbjudanden eller
förslag på erbjudande, lån, amortering med anledning av
dessa skattebesked.

Flyttanmälan
Anmäla flytt för sig själv och vissa
närstående.

Ja Privat Tjänst där allt för flytten är samlat och mäklaren fyller i all
nödvändig information. Det enda man behöver göra är att
godkänna ändringen.

Rut och rot mina avdrag
Se hur mycket man använt rot- och
rutavdrag.

Ja Privat Vid rot- och rutarbete kan privatpersonen importera till
externa tjänster den avdragssumma man har kvar att
använda. Detta för att vid bland annat förfrågan om
offerter då automatiskt visa kostnaden och den faktiska
kostnaden efter avdrag på offerten.
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Jämkning
Ansöka och se beslut om jämkning.

Ja Privat Via smarta banktjänster kunna identifiera via kundens
uppgifter om det finns grund för jämkning och ge förslag
på att skicka in till Skatteverket enkelt via banken.

Inkomstdeklaration
Deklarera.

Ja Båda Bokföringsprogram med direktkoppling till Skatteverket
så man kan deklarera genom att trycka på en knapp i
programmet. Om man behöver ändra något går det snabbt
att trycka på knappen igen och man behöver inte arbeta
med att exportera eller importera filer mellan tjänster. Vid
handel av aktier eller andra värdepapper kan det tänkas att
man för in uppgifter i en applikation beträffande vad man
betalade för dem samt vid försäljning vad man fick betalt
för dem för att ha koll på ens omkostnadsbelopp [90]. Dessa
siffror kan då enkelt sparas och redovisas för Skatteverket
med ett knapptryck vid en försäljning av värdepapper så
att rätt skatt dras.

Ombud och behörigheter
Se aktuella behörigheter och ansöka om
nya för personer.

Ja Båda Via affärssystem och bokföringsprogram finns
behörigheter som kan ärvas för att då också innefatta
behörigheter kopplade till Skatteverkets tjänster.

Preliminär inkomstdeklaration
Lämna preliminär inkomstdeklaration.

Ja Båda Samma som tjänsten Inkomstdeklaration.

Skattekonto
Se saldo på sitt skattekonto, begära
utbetalning från skattekonto med mera.

Ja Privat Enkelt via digitala banktjänster se skattesaldot för att veta
om man bör begära en utbetalning eller om det behöver
fyllas på.
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Skriva ut personbevis
Ladda ner en PDF av sitt personbevis.

Ja Båda Via tjänster som kräver personbevis går det enkelt att logga
in med e-legitimation på tjänsten för att den automatiskt
ska hämta den rätta sortens personbevis från Skatteverket.

Spärra obehörig adressändring
Spärra och låsa upp så att adressändring
endast kan ske med hjälp av e-legitimation.

Ja Privat Vid inval i Riksdagen finns automatiska processer som gås
igenom för att skydda ledamöter. Ett av dessa är att spärra
obehörig adressändring.

Särskild postadress
Anmäla om att få posten till annan adress
än sin folkbokföringsadress.

Ja Privat Om man ändrar sin arbetsort ofta kan det enkelt ändras via
en mobilapplikation.

Beräkna taxeringsvärde
Beräkna taxeringsvärde för fastigheter. Om
inloggad kan man få tillgång till fastställt
taxeringsvärde för de fastigheter som man
själv äger.

Delvis Båda Taxeringsvärdet kan ligga till grund för annat såsom
banklån och det kan finnas en koppling bland banktjänster
som kan hämta dessa värden från Skatteverket.

Beställa kopia på bouppteckning
Begära en kopia av en registrerad
bouppteckning.

Nej Båda Begravningsentreprenör skickar en automatisk begäran
till Skatteverket om kopia på bouppteckning som sedan
skickas till dess kunder beträffande aktuell person som
avlidit när bouppteckningen är klar.

Bilförmånsberäkning
Beräkna förmånsvärde på en bil.

Nej Båda Vid val av bil kan förmånsvärdet på bilen räknas ut
automatiskt och visas för kunden som kan göra ett mer
medvetet val.

Mina meddelanden
Tjänst för digital myndighetspost som
erbjuds via externa företag där inloggning
sker.

Delvis Båda Inloggning sker enligt de principer som används av
respektive brevlådeoperatör och kan då tillåta inloggning
och signering enligt principer som är enklare för de som
använder tjänsten i sitt arbete.
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Hämta företagsinformation
Hämta information om ett företag
beträffande om det är godkänt för F-
skatt samt registrerat för moms och som
arbetsgivare.

Nej Båda Jämförelsesidor på internet för hantverkstjänster kan
automatiskt hämta data från Skatteverket gällande om
företagen är godkänt för F-skatt med mera. I offerter kan
det finnas en länk till en välkänd sida som visar om
företaget har F-skatt.

Hjälp att välja behörighet
”Flödesschema” som ger hjälp att dela ut
rätt behörigheter för Skatteverkets tjänster.

Nej Båda Skatteverkets behörigheter kan förändras och med ett
API kan programvaruleverantörer alltid ha korrekt
information. I ett affärssystem/ bokföringsprogram kan
på stora företag behörigheter för Skatteverkets tjänster
kopplas till olika grupper inom företaget som automatiskt
får rätt behörighet. Beslutsstödet är till för att inte mer
behörighet än nödvändigt delas ut.

Jämkning för skolungdom
Ansöka om jämkning för studerande med
extrajobb.

Nej Privat Automatisk koppling till företagets lönesystem för
korrekta skatteavdrag.

OCR-beräkning
Beräkning av personligt
OCR/referensnummer till ens skattekonto

Nej Båda I affärssystem/ bokföringsprogram kan detta automatiskt
räknas fram så att inte fel nummer anges.

Räkna ut din skatt
Räkna ut sin skatt genom att ange sin
inkomster under det gångna året.

Nej Båda Via affärssystem/ bokföringsprogram kan man räkna ut
ens skatt enligt gällande skattesatser.

Uppskatta ditt rot- och rutavdrag
Uträkning av rot- och rutavdrag för året
genom att ange de avdrag man använt.

Nej Privat Byggföretag kan ge kund ett korrekt uppskattat rot- och
rutavdrag genom att svara på korta frågor.
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Värdeområden och riktvärdeskartor
Visar värdeområden för olika slags
fastigheter och de riktvärden som används.

Nej Båda En karttjänst som kopplar ihop de olika riktvärdeskartorna
till annan data av byggföretag för att analysera och
estimera köpebeteende av bostad för olika områden.

Ansökan om sammanställning per
kvartal
Ansöka om att lämna kvartalsvis
sammanställning för moms i stället
för periodvis.

Ja Företag Enkelt kunna ansöka om ändring via eget affärssystem.

CSR-förfrågan
Arbetsgivare kan skicka en
förfrågan i xml-format till Centrala
skatteregistret (CSR) om arbetstagarens
preliminärskatteuppgifter och hämta filen
svarsfilen.

Ja Företag CSR-förfrågan kan tänkas ske enkelt via företagens
affärssystem vilket minskar risken för fel skatteinbetalning
och de problem det kan medföra för den anställda [91].

Dödsfallsintyg
Beställa och skriva ut dödsfallsintyg.

Ja Företag Begravningsbyrå kan automatiskt beställa dödsfallsintyg
i samband med första kontakt med dödsboet där
nödvändiga uppgifter bör finnas.

EMCS
Registrera dokument och rapporter för
flyttningar av alkoholprodukter och en del
tobaks och energiprodukter.

Ja Företag Automatiskt registrera aktuella uppgifter hos Skatteverket
genom registrering av flytten i affärssystem.

Filöverföring
Föra över filer till Skatteverket såsom till
exempel sammanställning för moms med
mera.

Ja Företag Generell överföring från en applikation till Skatteverket.



K
A

P
ITE

L
4.

R
E

S
U

LTAT
41

Förenklat årsbokslut
Upprätta ett förenklat årsbokslut. Om man
loggar in sparas ens inskrivna uppgifter.

Delvis Företag Enkelt upprätta ett förenklat årsbokslut via uppgifter från
ett bokföringsprogram som skickas till Skatteverket som
skickar tillbaka det förenklade årsbokslutet.

Kassaregister
Anmäla och ändra uppgifter beträffande
innehav av kontrollenhet och kassaregister.

Ja Företag Ändring kan ske automatiskt hos Skatteverket av den som
hyr ut och servar kassaregister så att företagarna slipper
komma ihåg det.

Lämna kontrolluppgifter
Lämna uppgifter om arbetstagares lön,
skatteavdrag med mera.

Ja Företag Automatiskt lämna kontrolluppgifter till Skatteverket via
uppgifter från affärssystem/ bokföringsprogram.

Mini One Stop Shop (MOSS)
Betala och redovisa moms av vissa
elektroniska tjänster vid försäljning av
personer i andra EU-länder.

Ja Företag Kopplat till bolagets affärssystem sammanställer denna
tjänst poster av intresse och skickar in rätt uppgifter till
Skatteverket med ett klick.

Moms- och arbetsgivardeklarationer
Lämna och läsa företagets
skattedeklaration.

Ja Företag Kopplat till bolagets affärssystem/ bokföringsprogram och
skickar in rätt uppgifter till Skatteverket.

Momsåterbetalning inom EU
Ansöka om momsåterbetalning från andra
EU-länder.

Ja Företag Kopplat till bolagets affärssystem som sammanställer
de poster av intresse och skickar in rätt uppgifter till
Skatteverket med ett klick.

Periodisk sammanställning för moms
Lämna periodisk sammanställning för
moms.

Ja Företag Kopplat till bolagets affärssystem/ bokföringsprogram och
sammanställer nödvändig information och skickar in den
till Skatteverket.

Punktskattedeklaration & återbetalning
Lämna punktskattedeklaration för visst
avfall, alkohol, tobak och energikällor.

Ja Företag Kopplat till bolagets affärssystem/ bokföringsprogram och
sammanställer nödvändig information och skickar den till
Skatteverket.
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Personalliggare (bygg)
Anmäla byggarbetsplats och vilka som
arbetar där.

Ja Företag Via affärssystem har man redan koll på vilka anställda
man har och när de arbetar. Denna data kan automatiskt
föras över till Skatteverket. Tjänsten skulle också kunna
utvecklas till att omfatta personalliggare inom andra
branscher.

Rot och rut – företag
Begära utbetalning från Skatteverket för
utfört rot- och rutarbete.

Ja Företag Från utförda arbeten lagras de rot- och rutavdrag som ska
sökas i affärssystem som sedan skickas till Skatteverket.

E-transport
Lämna filer elektroniskt till Skatteverket.

Nej Företag Förenkla genom att utveckla till API:er generellt sett och
erbjuda liknande tjänster på det sättet.

Moss (Voes)
Används av företag utanför EU för att
redovisa och betala moms.

Nej Företag Förenkla för företag utanför EU med momsredovisning
med automatiskt stöd av API. Då de kan vara verksamma
i många länder kan det underlätta arbetet att slippa göra
samma sak på många olika sätt i många olika länder.
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4.8 Flödesschema

Med anledning av upphovsrätten rekommenderas att prioritera
handlingar vid publicering av data där det är uppenbart att
myndigheten har lov att göra detta enligt upphovsrätten och data
som inte innehåller personuppgifter [56] [58]. Det är också bra att
kontrollera så att handlingarna inte innehåller data som omfattas av
sekretess [47]. Om det också finns kompletterande metadata
tillgänglig rekommenderar e-delegationen att den görs tillgänglig och
att man publicerar information om hur den ska tolkas samt användas
[49, s. 17].

De juridiska frågorna som Skatteverket behöver ta i beaktande är
de regleringsbrev som styr delar av deras verksamhet och hantering
av personuppgifter, upphovsrätten i de fall där ökad tillgång till
handlingar kan ske via API. Den nuvarande
personuppgiftslagstiftningen och den kommande innehåller också
krav på hantering av personuppgifter, vad som får sparas och hur
medborgare kan kräva rättning, borttagning med mera av sina
uppgifter i en del fall som inte faller under övrig lagstiftning samt att
det måste finnas en personuppgiftsansvarig och ett
dataskyddsombud. Skatteverket behöver också följa gällande regler
kring sekretess och vara noggrann med de tekniska möjligheterna för
hur det ska vara möjligt samt undersöka hur sekretessbedömningar
av allmänna handlingar med stöd av offentlighetsprincipen sker. Det
kan också finnas intressenter med logiska skäl och andra som
efterfrågar uppgifter genom API eller annan automatiserad
behandling där det behöver undersökas hur sekretessen ska
bedömas. Efter att ha gjort en grundläggande översyn över det
juridiska läget rekommenderas det också att kontakta en jurist för att
undersöka den aktuella situationen. Detsamma gäller för de tekniska
möjligheterna.

Den tekniska delen inkluderar vilket digitalt format och
information som ska erbjudas och hur ofta den ska uppdateras och
när den är tillgänglig. Det behöver också finnas rutiner för att
underhålla, utveckla och publicera nya och tidigare API:er för att ha
som vision att erbjuda API:er som alternativ för samtliga e-tjänster
som efterfrågas och att utveckla respektive API så mycket som det
önskas av intressenterna. Likväl gäller det också att vara tydlig för
potentiella användare av API:er med de fördelar som finns,



44 KAPITEL 4. RESULTAT

uppdateringsfrekvens, trovärdighet på data samt att generellt nå ut
till potentiella användare att Skatteverket erbjuder API:er.

Det är också som i många projekt också viktigt att undersöka
vilket ekonomiskt kapital och önskemål från användare som finns för
att investera i utveckling av API för nya tjänster och vilken intern och
extern nytta som tjänsten tros medföra för Skatteverket och samhället
överlag.

Andra frågor som också behöver adresseras är vilken nivå på
öppenhet som ska ställas och om det ska krävas registrering för
användande av vissa API:er. Det behöver också fastställas om och hur
användarhändelser ska sparas och att de vid behov kan kopplas till
specifika personer när det är externt utvecklade applikationer som
använder Skatteverkets API:er. Detta med anledning av de krav som
ställs enligt nya dataskyddslagen samt MSB:s författningssamling.
Det kan också antas vara skillnad på de krav som ställs för spårbarhet
beroende på vilka behörigheter såsom läs- och skrivrättigheter som
finns.

För att använda flödesschemat på redan existerande e-tjänster för
att validera om det är lämpligt att börja erbjuda tjänsten som API
startar man flödesschemat med processen start och följer sedan det
flöde som ges av flödesschemat vid olika villkor. En del processer kan
vara mer eller mindre viktiga beroende på tjänst och eventuellt
därmed kan utgå eller så kan det hända att vissa processer redan vid
start kan antas vara extra viktiga och bör bearbetas extra noggrant.
Flödesschemats resultat och dess ordning är att anses som
rådgivande och det i vissa avseenden anses som lämpligt av
användaren att till exempel i kolumnen Juridik omarbeta förslaget
direkt om förslaget inte är förenligt med en specifik process.
Flödesschemats utformning är dock tänkt att göra det lätt
överblickbart och att det är bättre att få en insikt hur förslaget är
förenligt med samtliga juridiska processer för att inte behöva
omarbeta förslaget mer än nödvändigt.



KAPITEL 4. RESULTAT 45

Figur 4.1: Flödesschema
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4.9 Förklaring av flödesschema

En del av bubblorna i flödesschemat kan vara svåra att förstå
innebörden av. De förklaras därför mer noggrant i tabell 4.2.

Tabell 4.2: Förklaring av flödesschema

Namn på bubbla Kommentar
Undersöka vilka användarna av
API ska vara

Det kan finnas interna och
externa användare beroende
på vilken typ av tjänst som
ska utvecklas. För externa
användare kan det vara
myndigheter, företag eller
privatpersoner.

Undersöka om det ska krävas
avtal med Skatteverket för att
använda API

Om det finns till exempel finns
en möjlighet att användaren kan
missbruka tillgången till ett API
kan det tänkas vara bra med ett
avtal. Avtalet kan också tänkas
ställa krav på stilmallar med
mera som används samt vilka
tjänster som måste erbjudas
deras kunder om de ska få
använda Skatteverkets API.

Undersöka om det ska krävas
identifiering för användning av
API

Identifiering kan krävas för att
personer ska kunna identifiera
sig för tillgång till tjänster,
signering av inlämnad data
samt loggning av användning
av olika slag. Om en tjänst till
exempel ska få tillgång till ens
personliga data skall det krävas
identifiering.

Undersöka hur tjänsten ska
ersätta eller komplettera
existerande tjänster

Undersöka om det finns någon
förbättring som kan ske om
Skatteverket erbjuder tjänsten
som API och hur. Undersöka om
API:et komplettera e-tjänsten
eller ersätta den.
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Klassificera informationen enligt
MSB:s riktlinjer

MSB:s riktlinjer för
informationssäkerhet för statliga
myndigheter [66].

Undersöka hur filtrering av
sekretessbelagda och andra
skyddade uppgifter kan ske
automatiskt.

Om de data som planerar att
tillgängliggöras kan tänkas
innehålla ostrukturerad
sekretessbelagd data eller
annan känslig data behöver det
undersökas hur man undviker
att den av misstag offentliggörs
av misstag.

Undersöka vilken personlig
information som ska
tillgängliggöras

Personlig information om
en person behöver inte vara
tillgänglig via ett API:er om det
inte behövs för tjänsten. Alla
personlig information om andra
personer ska ej heller göras
tillgänglig för övriga. Om inte
personuppgifter behöver kunna
kopplas till en specifik person
bör de avidentifieras.

Ta bort onödiga personuppgifter Ta bort de personuppgifter som
ej behövs.

Undersöka hur ev. identifiering
ska ske

Undersöka om det krävs
identifiering för användning
av API och vilken teknisk
lösning som ska användas.
Beroende på säkerhetskrav
kan olika avancerade lösningar
användas.

Undersöka hur missbruk ska
minimeras

Undersöka om det behöver
skrivas avtal med användarna,
om loggning ska ske och vilka
tekniska säkerhetsåtgärder
som behövs för att identifiera
missbruk samt stoppa dem.
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Undersöka vilken typ av
loggning som ska ske

Undersöka varför loggning ska
ske. Undersöka om det är för att
identifiera vilka användarna är
och vad de gör för att utveckla
bättre tjänster eller om det är för
att undersöka missbruk.

Undersöka konsekvens av ej
enhetlig stilmall används av
externa utvecklare

Undersöka om de problem
och möjligheter för användare
som kan uppkomma till följd
av att externa utvecklare inte
använder Skatteverkets stilmall.
Det enhetliga intrycket kan
förenkla för användare som
använder både Skatteverkets
e-tjänst och externt utvecklade
tjänster, men det kan också vara
svårt att passa in tillsammans
med den stilmall som externa
utvecklare använder.

Jämföra förslag med PSI-lag Se kapitel PSI-lagen samt [10]
Jämföra förslag med
upphovsrättslag

Se kapitel Upphovsrätten samt
[55]

Jämföra förslag med
personuppgiftslag

Se kapitel Personuppgiftslagen
samt [59]

Jämföra förslag med nya
dataskyddslagen

Se kapitel Nya
dataskyddsförordningen samt
[63] och [67]

Jämföra förslag med
registerlagar

Se [92]

Jämföra förslag med andra
regler, lagar och beslut, sekretess
mm.

Jämföra det tänkta API:et med
andra regler som kan komma att
gälla.

Bestämma vilka format som ska
erbjudas

Det finns flera olika format som
kan användas för API och kan
vara olika bra för olika ändamål.
Besluta om hur många format
som ska erbjudas samt vilka.
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Undersöka upptid av tjänst och
ev konsekvenser till följd av
detta

Undersöka vikten av planerad
upptid för API och de
konsekvenser som kan följa
om det ej är tillgängligt under
en viss tid.

Utarbeta en riskhanteringsplan Framställa en överblickande
riskhanteringsplan som bland
annat innehåller dålig upptid,
brister i identifiering och
klassificering av data.

4.10 Test av flödesschema

4.10.1 CSR-förfrågan

Skatteverket har tagit beslut om att under 2018 tillgängliggöra API
för CSR-förfrågan där företag kan erhålla preliminärskatteuppgifter
för de personer de betalar ut lön till [93].

Uppstartsfasen

En ansvarig utsågs och ett förslag utarbetades. Behov och efterfrågan
undersöktes och slutsatsen blev att det blev en tillräckligt stor vilja att
fortsätta. Alla aktiviteter i flödesschemat har utförts med ett beslut att
gå vidare med utvecklingen. Slutsatsen är att flödesschemat uppfyller
kraven och är effektiv för uppstartsfasen.

Undersökarfasen

Användaren av API ska vara företag och det krävs ett
registreringsavtal för att få använda API:et. Identifiering krävs för
användning [94]. Tjänsten ska komplettera och ersätta nuvarande
e-tjänst eller manuella förfrågningar. Klassificeringen av
informationen följer säkerhetsriktlinjerna för MSB:s krav [16, s. 8].
Filtrering av uppgifter och personinformation som ska
tillgängliggöras ska ske på motsvarande sätt som på nuvarande
e-tjänst. Alla aktiviteter i flödesschemat har utförts med ett beslut att
gå vidare med utvecklingen. Slutsatsen är att flödesschemat uppfyller
kraven och är effektiv för undersökarfasen.
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Riskhanteringsfasen

Personuppgifter tillgängliggörs på samma sätt som tidigare.
Identifiering av användare sker genom registrering för användning
av utvecklarportalen [94]. Missbruk minimeras genom tydliga
användarvillkor [95]. Loggning sker hur man använder tjänsten och
en analys kommer göras [95]. I nuläget är detta API tillgängligt via
Skatteverkets utvecklarportal och uppfyller därmed stilmallskraven.
Alla aktiviteter i flödesschemat har utförts med ett beslut att gå
vidare med utvecklingen. Slutsatsen är att flödesschemat uppfyller
kraven och är effektiv för riskhanteringsfasen.

Juridikfasen

Detta API är en effektivisering av nuvarande e-tjänst och innebär
ingen skillnad avseende PSI-lagen, upphovsrättslagen,
personuppgiftslagen, registerlag och övriga regler så den uppfyller
alla lagar med mera. Alla aktiviteter i flödesschemat har utförts med
ett beslut att gå vidare med utvecklingen. Slutsatsen är att
flödesschemat uppfyller kraven och är effektiv för juridikfasen.

Funktionalitetsfasen

API-tjänsten lanseras initialt under utvecklarportalen. Funktionella
begränsningar regleras i användarvillkoren. Riskhantering följer
Skatteverkets rutiner och inga ändringar behövs för att minimera
risker. Alla aktiviteter i flödesschemat har utförts med ett beslut att gå
vidare med utvecklingen. Slutsatsen är att flödesschemat uppfyller
kraven och är effektiv för funktionalitetsfasen.

Utvecklarfasen

Beslut har tagits om att skapa tjänsten och är i testfas för lansering
under 2018 [93]. Alla aktiviteter i flödesschemat har utförts med ett
beslut att gå vidare med utvecklingen. Slutsatsen är att flödesschemat
uppfyller kraven och är effektiv för utvecklarfasen.

Slutsats CSR-förfrågan

Flödesschemat har testats på en verklig tjänst som är i slutfasen av
utvecklingen och testen visar att flödesschemat uppfyller kraven och
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är effektivt.

4.10.2 Test av andra API-tjänster

Nuvarande e-tjänster

Vid intervju med IT-strateg framgick att för de e-tjänster som inte avses
att vidareutveckla till API-tjänster så är det största skälet att det är ett
sjunkande behov och efterfrågan av en specifik tjänst [68]. I jämförelse
med flödesschemat så innebär det att det direkt i uppstartsfasen skulle
komma till slutsatsen att det inte skulle vara värt att jobba vidare med
det. Flödesschemat uppfyller därmed kraven och är effektivt.

Nya tjänster

I samband med utveckling av nuvarande e-tjänster så har det tagits
fram rutiner och praxis för hur man ska hantera många juridiska
bedömningar. En stor fråga är om en specifik API-tjänst ska vara helt
öppen eller kräva identifiering eller ej och om det finns rättigheter
kopplade till den identiteten. Till exempel en API-tjänst för att
efterfråga om ett företag har F-skattsedel bör kunna göras utan
identifiering medan en API-tjänst för jämkning av skatt måste
inkludera identifiering. Flödesschemat innehåller de olika juridiska
bedömningar som behöver göras för den specifika API-tjänsten.

4.10.3 Slutsats test av flödesschema

Test av flödesschemat för en utvecklad API-tjänst visar att
flödesschemat ger samma förväntade resultat som det faktiska
resultatet i projektet. För de tjänster som man beslutar sig för att inte
vidareutveckla till API ger flödesschemat samma förväntade resultat
som anledningen till att man ej startade utvecklingen. Genom att
båda testerna visar att förväntat resultat vid användning av
flödesschema överensstämmer med det verkliga resultat så anses
flödesschemat uppfylla kraven.
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Diskussion

Vid framtagning av nya e-tjänster kan de politiska aspekterna styra
vilka frågeställningar som behöver tas i beaktande liksom regeringens
digitaliseringsmål och om staten vill tillgängliggöra data fritt eller ta
betalt för den.

Trots att regeringen har som mål att öka digitaliseringsgraden
finns det också frågor om framtida lagstiftning som behöver tänkas
på vid större och kostsamma förändringar då redan utvecklade
tjänster kan behöva revideras till stor del i framtiden till följd av
sådana ändringar. Det kan då exempelvis vara lagändringar
kopplade till den nya dataskyddsförordningen som ej än är
fastställda som kan lätta upp eller öka de krav som ställs på
myndigheten.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen som träder i
kraft under 2018 kan det behöva göras en översyn av redan befintliga
e-tjänster och Skatteverkets interna processer för att se om de
uppfyller samtliga krav. Då det är oklart om det finns ett behov eller
efterfrågan för tillgängliggörande av specifika tjänster via API
behöver det också undersökas vidare. Det ska dock påpekas att
flödesschemat inte särskiljer mellan det som måste göras och det som
bör göras.

Helt nya API-tjänster kan ha en annorlunda kravbild eller
användarsituationer vilket innebär att flödesschemat då måste ses
över så att det innehåller de relevanta stegen i analysen och
utvecklingen av dessa tjänster.

När man börjar med att utveckla API:er kan det finnas osäkerhet
på vad som användarna önskar använda för typer av API:er samt

52
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vilka specifika funktioner som är mest intressanta och bör prioriteras.
Det kan också vara så att användare väljer att utveckla flera olika
applikationer med många olika sorters webbtekniker med de
bakomliggande data som Skatteverket erbjuder för
vidareutnyttjande.

Det kan också behövas tydliga rutiner för att säkerställa att endast
lämplig data publiceras samt att en förbestämd dataägare, chef eller
liknande är den som avgör om en viss datamängd eller e-tjänst ska
tillgängliggöras via API. Enkelt sett kan också öppna data medföra en
minskad intäkt för Skatteverket för de tjänster som erbjuds mot
betalning för närvarande och frågan som kan ställas varför man ska
ge bort något gratis som man tidigare har fått betalt för.

En annan sak som också tål att diskuteras är hur man använder
begreppet öppna data. Om man bestämmer sig för att kräva
registrering av användare blir det lite mer otydligt fastän man gör
tjänsten tillgänglig för allmänheten. För de som utvecklar tjänster
som hämtar och skickar personlig information, som att ändra
uppgifter eller skicka in olika slags ansökningar, kan det dock
uppfattas som rimligt att registrering sker med anledning av det
integritetskänsliga med den datamängd som hämtas och skickas och
som man vill kunna spåra till en specifik utvecklare i fall av misstänkt
missbruk. Om Skatteverket börjar kräva betalt för användning av
något av sina API:er kan det också diskuteras om man kan kalla dem
öppna fastän det är möjligt för allmänheten att få tillgång mot
betalning. Generellt kan det också vara så att om Skatteverket ställer
alldeles för många krav från utvecklare för att använda deras API kan
det vara en konkurrensnackdel för mindre aktörer då de kraven kan
vara lättare att uppfylla för stora och redan etablerade
programvaruföretag.

Oavsett vilka krav som ställs och hur stort arbetet är med att
implementera ett API för ett programvaruföretag kan det vara svårt i
vissa avseenden att veta hur stor användningen kan tänkas vara då
vissa API:er kanske till största delen används i applikationer som
utvecklas särskilt för ett specifikt ändamål av mindre aktörer. Det kan
också vara en konkurrensfördel att använda API:er då tanken är att
förenkla arbete.

Nackdelen med att använda tjänster utvecklade av tredje part är
också att det kan vara svårt för Skatteverket i vissa avseenden att ge
support om hur man ska gå tillväga för att använda tjänsterna för att
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till exempel skicka in sin deklaration. Om Skatteverket väljer att inte
ge någon support utan att ens försöka kan det också påverka
allmänhetens syn på Skatteverket som en servicemyndighet.
Skatteverket får då hänvisa till deras egna tjänster vilket kan leda till
irritation från användare.

Vid införande av API:er är det också vara viktigt att vara beredd
på supportfrågor från utvecklare hur allt fungerar om man inte är
tydlig med det. För nivån på antal exempelkoder, dokumentation
med mera kan det också vara bra att göra en övervägning vad man
tror kan hända vid misslyckat användande. Kanske kan det leda till
fel i Skatteverkets system vilket kan medföra ökade kostnader att
åtgärda för programvaruutvecklaren och Skatteverket vilket också
leder till besvikna användare om de till exempel får
förseningsavgifter för sent inlämnad data som de inte tycker är deras
fel.

Skatteverket har också regler om utseende och gränssnitt för sina
tjänster och det återstår att se hur väl det kommer att återspeglas i
tjänster utvecklade av tredje part [96]. Skatteverket vill antagligen inte
att tjänsterna är för lika då det kan uppfattas som en av Skatteverkets
officiella tjänster, men de vill förmodligen också att tjänster är liknande
i vissa avseenden så att det finns en logisk struktur som gör det är
relativt enkelt att växla mellan tjänsterna. Lösningar gjorda av tredje
part kan vara mer användarvänliga, kundanpassade och mer logiska
än Skatteverkets egna, men det betyder inte att de följer de nuvarande
riktlinjer som Skatteverket för närvarande har för deras e-tjänster. Det
återstår att se om dessa riktlinjer i framtiden inkluderar API:er fastän
det kan vara svårt att se som det är det mest rimliga.

Oavsett vilka krav som ställs från Skatteverket för att få utveckla
med deras API kan det leda till många nya tjänster utvecklade av
tredje part om man tillgängliggör nyttan med ett API. Man behöver
också fundera på om man tror att det finns en reell efterfrågan internt
eller externt på alla API:er som är möjliga att utveckla och om det
kanske är bättre att inte utveckla vissa API:er då det medför framtida
underhållskostnader. Det kan också medföra kostsamma
förändringar i egna och andras system om ett API beslutas att inte
längre erbjudas och en alternativ lösning behöver tas fram.

Med öppna API:er kan arbetsuppgifter gå snabbare att genomföra
vilket är ett incitament för införande hos ett företag. För Skatteverkets
del är det också en stor fråga om det verkligen behöver vara ett
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argument med öppna data att det ger en stor ökad effektivitet hos
myndigheten eller att det ger en stor samhällsvinst genom
effektivisering eller ökad innovation med öppna data? Om det inte
medför en stor ekonomisk förlust kan man eventuellt argumentera att
det ger en ökad insyn i det offentliga vilket också är viktigt för att
kunna lita på myndigheter och deras beslut.

För de data som myndigheten för närvarande tar betalt för kan det
medföra en minskad intäktspost om man skulle besluta sig för att
tillgängliggöra den datamängden gratis för allmänheten vilket kan
vara något som en myndighet prioriterar framför en samhällsvinst
om det inte finns tydliga incitament från politiskt håll om den
politiska viljan.

Genom att börja med öppna API:er kan det också leda till att man
uppfattas som ett föredöme inom myndighetssverige vilket kan
stärka allmänhetens syn på Skatteverket som en modern myndighet
ännu mer. Det kan likaså också leda till att andra myndigheter går
samma väg med öppna API:er för att inte uppfattas som omoderna
eller för att de studerat fördelarna vilket kan leda till än mer
tillgänglig data och utveckling av nya tjänster. Effektiviseringen kan
också leda till ökad integration mellan system vilket kan medföra
automatisk hantering av vissa tjänster samt att man kan spara in på
pappersutskrifter som skickas mellan parter och därmed på miljön.
Det som dock kan medföra hinder är att det finns olika regler runt
vilka uppgifter som myndigheter respektive privata företag får
samköra mellan olika datakällor.

När tjänster görs mer tillgängliga är det också viktigt att fundera
över hur missbruket kan komma att förändras. Via e-tjänster hämtas
data manuellt, men om datan tillgängliggörs via API kan det hända att
det missbrukas genom att automatiskt begäras.Det leder till att man
kan begära ut mer information än nödvändigt utan några misstankar
fattas.

I och med den nya dataskyddsförordningen måste myndigheter
också ha koll på vilka de lämnar ut uppgifter till för att kunna
meddela dessa ifall uppgifterna skulle komma att ändras. Det krävs
då också eventuellt också ett nytt register för att anteckna vilka
mottagare som olika uppgifter lämnas ut till. Hur detta skulle te se i
verkligheten återstår att se då det kan anses gå emot
offentlighetsprincipen beträffande att någon begär ut handlingar och
att man kräver identifiering av personen.
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Den största svårigheten är nog balansen mellan alla olika delar som
påverkar och som inte alltid ger ett enkelt svar på om det är lämpligt
med en övergång från e-tjänst till öppna API. Det kan också vara så att
inte alla processer behöver passeras för att ge ett lyckat API, utan att
de kanske endast delvis passeras.

Den stora frågan är också om en e-tjänst ska kompletteras eller
ersättas med tjänster utvecklade av externa som använder
Skatteverkets API. Det bör dock beaktas att i de fall Skatteverket
väljer att enbart förlita sig på externt utvecklade tjänster kan det
hända att Skatteverkets kunder inte gör det. Frågan är också vilken
tjänst som kunderna ska använda den dagen som inte någon extern
utvecklare erbjuder någon tjänst som använder Skatteverkets API.

Vilka som Skatteverket väljer att tillgängliggöra ett API för kan
också spela roll i vilken effektivitet som det ger. Om det endast
används inom myndigheten eller mellan olika myndigheter så kan
det vid samkörning av uppgifter, förutsatt att det är lagligt ge en
effektivisering av bland annat kontrollverksamhet. Om det däremot
ska erbjudas externt kanske det viktigaste är kundnöjdheten,
innovation, förenkling, den interna och externa effektiviteten eller
kanske också korrektheten av lämnade uppgifter till Skatteverket.
Hur avgör man egentligen hur man ska prioritera vilka API:er som
ska utvecklas och tillgängliggöras? Som statlig myndighet är det en
svår fråga då man kan behöva tänka på det som ger mest effektiv
nytta för allmänheten och konkurrensen samt vad som ger mest
effektivitet internt hos Skatteverket. Det kan också vara säkerheten
eller att Skatteverket känner att de har tillräcklig kontroll över den
loggning av användning som sker. Vad som är viktigast är svårt att
avgöra och är något som lämnas obesvarat.

Det kan också finnas stora effektiviseringar att göra när man går
direkt från manuellt arbete till att erbjuda API-motsvarande tjänster
vilket denna rapport inte undersöker men är något som bör
undersökas vidare för att möjliggöra en ökad digital effektivisering.
Som exempel kan nämnas kontroll av id-kort utfärdade av
Skatteverket som för närvarande endast kan kontrolleras via ett
telefonsamtal genom att ange kortägarens personnummer och kortets
referensnummer. Om betrodda kunder som exempelvis en bank
tilläts använda ett API så skulle det manuella arbetet kunna minska
hos kunden och en effektivisering skulle ske [97].

Sammantaget så påverkas API-tjänsterna som Skatteverket kan
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erbjuda väldigt starkt av tekniska och juridiska förändringar såväl
som förändrande samhällsbehov.



Kapitel 6

Slutsats

Slutsatsen är att det är svårt att ge ett entydigt svar på hur vägen från
e-tjänster till öppna API:er ska ske, men att det inte ges några starka
orsaker till varför man inte ska försöka då det finns en möjlighet att
effektivisera arbetet inom och utom myndigheten samt få nöjdare
kunder.

Flödesschemat är på en strategisk nivå och dessa förändringar
hanteras primärt i detaljerade tekniska och juridiska rutiner och
flödesschemat bör därför vara ganska hållbart trots en starkt
föränderlig omvärld. Förändringarna innebär dock att man kan
behöva köra igenom flödesschemat igen regelbundet eller vid stora
omvärldsförändringar.

Då API är en väg in i ett företags IT-infrastruktur ska man också
tänka på att aldrig undervärdera säkerhetsrisken med API då det
finns risk för att de kan användas genom omvänd ingenjörskonst
(eng. reverse engineering) och då missbrukas [87].

Juridiken förändras över tid, likaså tekniken, standarder och
andra viktiga aspekter vilket medför att det betyder att man kan
behöva ompröva i framtiden vilka tjänster som ska erbjudas samt
hur. Trots detta kan det vara svårt att ifrågasätta flödesschemats
lämplighet då det är något att utgå ifrån och inget som är tänkt att
behöva följas slaviskt. Om det används utanför myndigheten kan det
också behöva ske några ytterligare avsteg. Flödesschemat är inte
heller på detaljnivå vilket vidhåller den framtida betydelsen hos det
än om det hade varit på detaljnivå.

Rapporten tar inte upp eventuella tjänster med API som inte för
närvarande erbjuds som e-tjänst vilket går att undersöka ytterligare.
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Bilaga A

Intervjufrågor

1. Anses det viktigt på Skatteverket att göra informationen
Maskinläsbar (strukturerad) , eller öka antal stjärnor i
5-stegsmodellen eller vill man bara få ut den till allmänheten?

2. Vem avgör om en datamängd/API/e-tjänst bör göras tillgänglig
eller ej?

3. Ska man lagra vilka som man har lämnat ut data till och meddela
dessa vid eventuella ändringar? Hur överensstämmer det med
offentlighetsprincipen?

4. Är det något specifikt som du tycker bör vara med i ett
flödesschema för övergång från e-tjänster till att erbjuda öppna
API:er

5. Är det några tjänster specifikt som du har på din önskelista som
API?, varför?

6. Är det några tjänster som du ser inte skulle vara bra/optimalt
som API?, varför?

7. Säkerhet. Tycker du Skatteverkets ska sköta all säkerhet och
personlig identifiering eller i stället erbjuda en lösning till
företag där de själva hanterar identifieringen av sina kunder?

8. Vilken typ av API:er anses av dig själv som den som kan komma
till störst nytta: Hämta siffror/data endast eller skicka in/hämta
data från Skatteverket. Vad anser du om gränssnitt som kräver
inloggning?
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9. Vilken bör prioriteras och varför? (Till exempel enklare med
säkerhetsfrågor för att endast hämta offentlig data).

10. Vad för tjänst tror du skulle komma till störst nytta för företag?

11. Vad för tjänst tror du skulle komma till störst nytta för
medborgare?

12. Tror du att öppna data kan leda till ökade personalbehov eller få
kostnader till följd av support för de öppna API:er som
utvecklas. Från konsumenter och eller utvecklare.

13. Anser du att Skatteverket generellt sett är mer
säkerhetsmedvetna/har bättre säkerhet på sina tjänster än
andra svenska myndigheter och eller företag? Varför tror du
det?

14. Vad tänker du dig för externt utvecklade tjänster som kan
samköra data från Skatteverket med andra aktörer?

15. Hur är det om att lagra data om att inte lagra data?

16. Hur duktig anser du Skatteverket är på att erbjuda/använda
API:er nu? Interna, mellan myndigheter, till specifika företag
(till exempel min myndighetspost).

17. Skatteverket tror också att genom fler dataanalyser och mer
informationsutbyte med andra så kan de då förenkla och
effektivisera deras kontrollverksamhet [78]. Några tankar?

18. Enligt PSI-direktivet 2013 står det nu att myndigheter måste göra
sina handlingar tillgängliga ”i alla befintliga format”. Hur tänker
ni på Skatteverket?

19. Hur tänker ni kring dataportabilitet då man i nya förordningen
mm. Format mm. Standard? ”Under 2016 har Skatteverket gått
över till EU-standarden DCAT-AP för att beskriva öppna
datamängder genom metadata.”

20. Anser du att Skatteverket ligger i framkant i
digitaliseringsarbetet?

21. Med nya dataskyddsförordningen: Trumfar registerlagar eller
annat den?
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22. Med nya dataskyddsförordningen: Kommer det att blir svårare
att rensa i ostrukturerad data? Kommentar?

23. Hur tänker du kring nya dataskyddsförordningen och att beslut
inte ska grundas på automatiserad behandling?

24. Anser du att det finns en hel del stora säkerhetsaspekter som ej
lösts ännu och som behöver beaktas för att börja erbjuda API:er.

25. Vad anser du bör beaktas förutom PUL och den nya
dataskyddsförordningen vid införande av öppna API:er?

26. Är det svårt att ha en tillräckligt bra säkerhet på
tredjeparts-tjänster då de kan vara bristfälligt konstruerade eller
otillåtet samlar in den information som visas för användarna
och en del därtill [16, s. 5–10]. Hur tänker du?

27. Gällande identifiering: Några tankar/åsikter om att externa
aktörer endast identifieras på organisationsnivå och ej på
individnivå?

28. Är det något risk för ökad missbruk av användning tror du? Till
exempel många anrop som körs via API.

29. Lista på ”idéer” med API:er. Tankar?

30. Anser du det av stor vikt att ha en utvecklarportal om öppna
API:er skulle erbjudas? (till exempel, testdata mm) Varför?

31. Är det tänkt att styleguiden för e-tjänster ska gälla för API:er
också?

32. Övrigt om nätverksekonomi?

33. Övrigt om teknik?

34. Övrigt om juridik?

35. Övrigt att tillägga?
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