
 

 

 

 

Informationsförädlarbranschen 
 

En undersökning av konkurrens och tillväxt 
 

 

Författare:  Alexander Oja 

  Carl Svanberg 
 

Handledare:  Stefan Sundgren 

 

 

  

 

Student 

Handelshögskolan    
Vårterminen 2015 

Examensarbete, 30 hp 

 

  



 

 

 

  



I 

 

Sammanfattning 

 
Inledning, problembakgrund och syfte: Den 1 juli 2010 implementerades PSI-lagen i 

Sverige, syftet var att främja konkurrens och tillväxt i informationsförädlarbranschen. 

En bransch som beräknas ha en stor tillväxtpotential. Enligt M. Eklund, (Personlig 

kommunikation, 29 januari, 2015) saknar branschen idag en egen definition vilket 

medför att branschens utveckling är svår att mäta. Denna studie avser att dels skapa en 

definition för informationsförädlarbranschen och ta reda på vilka företagen i branschen 

är. Sedan kommer konkurrens och tillväxt i informationsförädlarbranschen att mätas för 

att undersöka om PSI-lagen haft någon inverkan på branschens utveckling. Vi har inte 

hittat någon tidigare forskning som undersökt informationsförädlarbranschen. Detta gör 

dock området extra intressant att studera. 

 

Teori: Teorikapitlet är till stor del baserat på vetenskapliga artiklar men vi har även 

använt oss av lagrådsremisser, webbsidor och annan litteratur för att bygga en relevant 

referensram.  Kapitlet utmynnar i de forskningsfrågor som studien avser att besvara. 

 

Metod: För att undersöka vilka företagen är som ska ingå i 

informationsförädlarbranschen har vi använt oss av en kvantitativ metod. Vi satte upp 

tre kriterier som företagen måste uppfylla för att ingå i branschen. Kriterierna har satts 

upp i enlighet med SNI/NACE-systemet som definierats av Eurostat och de nationella 

statistiska myndigheterna. Ett av våra kriterier var att företagen begärt ut öppen data 

ifrån en statlig myndighet under 2014. För att få fram en lista på de företag som begärt 

ut handlingar skickade vi ut en begäran till alla statliga myndigheter och domstolar i 

Sverige. Totalt sammanställde vi en lista på 2537 företag som begärt ut öppen data. Av 

dessa företag var det sedan 130 som ingick i informationsförädlarbranschen. Dessa 130 

företag ingick i 21 olika branschundergrupper. I studien valde vi att presentera resultatet 

separat för de fyra största branschundergrupperna och låta övriga företag ingå i en 

samlingsgrupp. Konkurrensen har vi undersökt med ett mått på marknadskoncentration. 

Tillväxten har vi undersökt med antalet anställda, antalet företag, förädlingsvärde och 

företagens nettoomsättning.  

 

Empiri, analys och slutsats: I empiriavsnittet presenteras studiens resultat. Totalt var 

det fem forskningsfrågor om konkurrens och tillväxt som undersöktes. Resultatet visar 

att konkurrensen generellt sett blivit hårdare i informationsförädlarbranschen sedan PSI-

lagen implementerades. Antalet anställda och antalet företag har ökat i branschen under 

de senaste åren och likaså förädlingsvärdet och nettoomsättningen. I vissa fall finns det 

indikationer på att branschen sett en förändring i tillväxt i samband med att lagen 

implementerades, men i de flesta fall saknar vi stöd att den haft någon märkbar effekt. 

En trolig orsak till att resultatet inte är tydligare är att många myndigheter upplever 

diverse fallgropar med implementeringen av PSI-lagen. Enligt (PSI-datakollen, 2015, 8 

april) är det endast 134 av 652 offentliga myndigheter som implementerat en av de mest 

grundläggande rekommendationerna. Slutsatsen blir således att branschen har vuxit och 

konkurrensen har blivit hårdare, om den nya lagstiftningen är orsaken lämnar vi dock 

osagt. 

 

Nyckelord: PSI-direktivet, PSI-lagen, Informationsförädlarbranschen, Tillväxt, 

Konkurrens, Hirschman-Herfindahl Index 
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1.0 Inledning 
I det här kapitlet presenteras problembakgrunden till arbetet och en problemdiskussion 

som utmynnar i en problemformulering och studiens syfte. Inledningen kommer att 

avslutas med studiens teoretiska- och praktiska bidrag, de avgränsningar som gjorts, 

möjliga intressenter till arbetet och till sist definitioner och förkortningar som använts i 

arbetet. 

  

1.1 Problembakgrund   
År 1966 infördes Freedom of Information Act (FOIA) i USA. Syftet med FOIA var att 

amerikanska företag skulle kunna ta del av och vidareanvända allmänna offentliga 

handlingar (öppen data) för kommersialisering. FOIA är därför en viktig anledning till 

den amerikanska informationsförädlarbranschens utveckling. (Goens, 2010, s. 398)  

 

Först den 17 november 2003 när EG-direktiv 2003/98 även det så kallade Public Sector 

Information Directive (PSI-direktivet) antogs i Europaparlamentet fick Europa en 

motsvarighet till FOIA. En bakomliggande orsak till att PSI-direktivet infördes var att 

amerikanska företag vid tidpunkten kunde använda öppen data på ett friare sätt än 

europeiska företag och att det ansågs vara en konkurrensnackdel för de europeiska 

företagen. (Goens, 2010, s. 398) Innan PSI-direktivet infördes upplevde många 

europeiska företag i branschen att det ofta var en orättvis handel med öppen data. 

Myndigheter utnyttjade sin monopolsituation på datamaterialet genom att ta överbetalt 

och inskränka möjligheten till vidareutnyttjande. (Europeiska kommissionen, 2000, s. 

18-19) Vidareutnyttjandet inskränktes ofta på grund av rädslan att förlora intäkter 

(Eriksson, 2015, s. 8).  

 

PSI-direktivets uttalade syfte är att skapa förutsättningar för 

informationsförädlarbranschens tillväxt i Europa. Tillväxten ska uppnås genom 

proportionella, rättvisa och icke diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av öppen 

data. (Europaparlamentet och rådets direktiv, 2003, s. 76) PSI-direktivet är dock inte 

tänkt att påverka vilken öppen data som får begäras ut i de olika medlemsländerna, 

endast att data som får begäras ut även får användas till vidareutnyttjande 

(Europaparlamentet och rådets direktiv, 2003, s. 77). PSI-direktivet är vidare tänkt att 

motsvara minimikraven EU-länderna är tvungna att införa i nationell lagstiftning 

(Europaparlamentet och rådets direktiv, 2003, s. 76).  

 

Offentlighetsprincipen styr hur en offentlig myndighet i Sverige ska lämna ut 

information. Det grundläggande syftet med offentlighetsprincipen är att öka 

allmänhetens möjlighet att granska makten för att motverka korruption och 

maktmissbruk och på så vis värna om demokratin. Grundprincipen är därför att alla 

handlingar som är upprättade eller inkomna till en myndighet ska vara allmänheten 

tillgänglig. Det kan till exempel vara information ifrån sammanträden eller inkomna 

ansökningar till en myndighet. (Regeringskansliet, 2013) I Sverige har enskilda rätt att 

begära ut öppen data och även få en papperskopia på informationen under förutsättning 

att materialet inte omfattas av sekretess. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 2 

kap. Sekretessbelagddata kan exempelvis vara information om en enskilds personliga 

förhållanden eller rikets säkerhet (Regeringskansliet, 2013).  

 

För att uppfylla kraven enligt PSI-direktivet antogs i Sverige lagen (SFS 2010:566) om 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen), den 1 juli 
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2010. Syftet med lagen är att främja informationsförädlarbranschen i Sverige genom att 

underlätta vidareutnyttjandet av öppen data som enskilda har rätt att begära ut 1 §, PSI-

lagen (SFS 2010:566). 

 

Eftersom medlemsländerna i Europa haft olika ambitioner med implementeringen av 

PSI-direktivet ansågs det nödvändigt att harmonisera lagstiftningarna ytterligare. Den 

26 juni 2013 antogs i Europaparlamentet direktiv 2013/37/EU (Ändringsdirektivet). 

Direktivet innebär en förändring av det ursprungliga PSI-direktivet (Bengtson & 

Shekarabi, 2015, s. 51). En av de största förändringarna var bland annat att helt 

skattefinansierade myndigheter inte längre ska få ta ut en större avgift än 

marginalkostnaden vid utlämnande av öppen data (Europaparlamentet och rådets 

direktiv, 2013, s. 3) Ändringsdirektivet har medfört att Sverige därför måste revidera 

PSI-lagen. Den nya versionen av PSI-lagen föreslås enligt lagrådsremissen att träda i 

kraft från och med 1 juni 2015. (Bengtson & Shekarabi, 2015, s. 1) 

 

Enligt Mikael Eklund (Personlig kommunikation, 29 januari, 2015) är de företagen som 

idag använder sig av PSI-lagen för att vidareutnyttja öppen data alltifrån 

publicistföretag, klassiska it-företag till företag som sysslar med 

kreditgivningsverksamhet. Det företagen har gemensamt är att deras affär bygger på 

förädling av öppen data och att de i dagsläget inte är definierade som en egen bransch 

(M. Eklund, personlig kommunikation, 29 januari, 2015). Den här marknaden beräknas 

årligen vara värd mellan 26,1 och 68 miljarder euro i Europa (Dekkers et al., 2006, s. 

33; Europeiska Kommissionen, 2000, s. 6). 

 

1.2 Problemdiskussion 
För att undersöka hur en bransch utvecklats är det vanligt att forskare använder sig av 

etablerade branschkoder (Feng et al., 2013, s. 404). I Sverige är det Statistiska 

centralbyrån (SCB) som är ansvariga för att skapa branschkodsklassifikationer 

(www.scb.se). Klassifikationerna som används i Sverige är SNI-koder (SCB, u.å.a). 

SNI-koderna revideras med jämna mellanrum eftersom att nya branscher tillkommer 

och gamla försvinner (Eurostat, 2008, s. 5). Den senaste revisionen av SNI-koderna 

genomfördes 2007 (SCB, u.å.a). Enligt M. Eklund (personlig kommunikation, 29 

januari 2015) är företagen i informationsförädlarbranschen idag inte klassificerade som 

en egen bransch enligt nuvarande SNI-kodsystem, utan istället utspridda i flera olika 

branscher. Avsaknaden av en gemensam klassifikation för dessa företag gör det därför 

svårt att veta hur informationsförädlarbranschen förändrats över tid samt om PSI-lagen 

haft någon inverkan på dess utveckling. (Eklund, personlig kommunikation, 29 januari 

2015)  

 

En bakomliggande orsak till att PSI-lagen implementerades är att den ska stödja 

utvecklingen av informationsförädlarbranschen i Sverige. Det ska uppnås genom att 

säkerställa att offentliga aktörer inte får begränsa privata aktörers vidareutnyttjande av 

öppen data, se 1 §, PSI-lagen (SFS 2010:566). PSI-lagen är utformad för att främja 

konkurrensen mellan privata- och offentliga aktörer i informationsförädlarbranschen. 

Den ökade konkurrensen ska uppnås genom att begränsa offentliga aktörers möjlighet 

att diskriminera privata aktörers användning av öppen data. (Goens, 2010, s. 401) Det 

var nödvändigt då många offentliga aktörer tidigare haft som affärsmodell att förädla 

och sälja vidare den öppna data de skapat, vilket i vissa fall medfört en ovilja att lämna 

ut materialet. (Eriksson, 2015, s. 8) Ifall PSI-lagen implementerats effektivt borde 
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därför konkurrensen inom informationsförädlarbranschen ökat (Buccirossi et al., 2013, 

s. 1324, 1334). 

 

Bengtson & Shekarabi (2015, s. 51) menar att ett ökat vidareutnyttjande av öppen data 

på sikt kommer att leda till ekonomisk tillväxt i Sverige, ökad transparens mellan 

myndigheter och enskilda samt bidra till att medborgarna får en bättre service. Enligt 

Eriksson (2015, s. 3) är öppen data viktigt eftersom att den främjar skapandet av nya 

företag och ger befintliga företag möjlighet att vidareutveckla sina tjänster. Öppen data 

kan därför bli en viktig tillväxtmotor i hela samhällsekonomin (Eriksson, 2015, s. 3). I 

USA har en motsvarande lagstiftning medfört ett signifikant bidrag till ekonomin, mätt 

som antal anställda i företagen och skatteintäkter för staten (Europeiska kommissionen, 

2000, s. 6). 

 

Svenska regeringen tror också att informationsförädlarbranschen på sikt kommer bidra 

med ett betydande tillskott till Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och att en av 

anledningarna skulle vara just den nya PSI-lagens tillkomst. (Bengtson & Shekarabi, 

2015, s. 36) PSI-lagen är vidare tänkt att främja konkurrensen inom 

informationsförädlarbranschen (Goens, 2010, s. 401). Enligt Begg et al. (2011, s. 597) 

är konkurrens en viktig faktor för tillväxt eftersom företag i en konkurrensutsatt bransch 

ständigt strävar efter att effektivisera sin verksamhet, vara mer innovativa och hitta nya 

marknader för sina produkter och tjänster. Det leder till ekonomisk tillväxt inom 

branschen. (Begg et al., 2011, s. 597) För att mäta konkurrensen i en bransch är det 

därför viktigt att branschen som mäts är tydligt definierad och väl avgränsad (Feng et 

al., 2013, s.401; Hrazdil & Zhang, 2012, s. 224).  

 

Eftersom att den nya PSI-lagen ännu inte implementerats kommer detta arbete att 

undersöka om den ursprungliga PSI-lagen haft någon inverkan på 

informationsförädlarbranschens utveckling. Vi har inte hittat någon tidigare studie som 

avsett att undersöka branschens utveckling, varken i Sverige eller Europa.  Vi betraktar 

därför området som outforskat vilket dock gör det extra intressant att studera.  

 

1.3 Problemformulering 
 Vilka är företagen som utgör informationsförädlarbranschen? 

 

 Har konkurrensen inom branschen förändrats sedan PSI-lagen implementerades? 
 

 Har tillväxten inom branschen förändrats sedan PSI-lagen implementerades? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att sammanställa företagen i 

informationsförädlarbranschen enligt kriterierna som används vid framställandet av 

branschkoder i SNI/NACE-systemet. Studien kommer även att undersöka om tillväxten 

och konkurrensen inom branschen förändrats sedan PSI-lagen implementerades i 

Sverige. Eftersom ändringsdirektivet och den nya PSI-lagen ännu inte trätt i kraft 

kommer denna studie att undersöka om den ursprungliga PSI-lagen haft någon effekt. 

Undersökningen kommer att utföras med ett fokus på Sverige och de företag som 

förädlar statliga myndigheters och domstolars öppna data och har det som affärsmodell. 
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1.5 Teoretiskt och Praktiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag är en redogörelse för hur tillväxt och konkurrens inom 

informationsförädlarbranschen utvecklats sedan PSI-lagens implementering. Då det 

finns en utvecklingspotential för branschen är det av intresse att studera branschens 

utveckling. Det praktiska bidraget är en kartläggning och definiering av branschens 

aktörer då det kan öka möjligheterna att mäta och stimulera tillväxten. 

 

1.6 Avgränsning  
Den offentliga information som företag förädlar kan begäras ifrån ambassader, 

domstolar, kommunala och statliga myndigheter i Sverige. I det här examensarbetet 

kommer vi fokusera på de företag som förädlar öppen data begärd ifrån domstolar och 

statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige, vi kommer därmed inte göra ett urval av de 

myndigheter och domstolar som kan vara av intresse utan istället behandlar vi de 

likvärdigt. I vår primärdatainsamling kommer vi endast begära ut uppgifter om de 

företag som år 2014 begärt ut öppen data, vi kommer alltså inte själva välja vilka 

företag vi ska ta med i första datainsamlingen, utan lämnar den bedömningen till 

myndigheterna och domstolarna.  

 

I den andra datainsamlingen kommer vi ladda ner finansiell information om företagen 

mellan 2005 och 2013, från Retriever. Vi kommer inhämta data från 2005 för att påvisa 

potentiell skillnad i utvecklingen före och efter PSI-lagens implementering 2010. 

Anledningen till att vi valde år 2005 som utgångspunkt är att Retriever endast har data 

för företagen från år 2005. Vi kommer inte inhämta finansiell data efter 2013, då alla 

företag inte publicerat sina finansiella rapporter för 2014. 
 

1.7 Intressenter 
Möjliga intressenter till denna studie är bland annat beslutsfattare, branschens aktörer 

och statistiska organisationer som Eurostat och SCB. Vi tror beslutsfattare kan vara 

intresserade av att se hur branschen utvecklats efter PSI-lagen implementerades. 

Företagen i branschen kan vara intresserade av att veta vilka deras konkurrenter är samt 

hur konkurrens och tillväxt inom branschen utvecklats. Eurostat och SCB kan ha 

intresse ifall informationsförädlarbranschen ska implementeras i SNI/NACE-systemet 

vid nästa revision. 
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1.8 Definitioner och förkortningar 
DAPR - Dataprogrammering 

 

HHI – Hirschman-Herfindahl index 

 

IOKV - Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 

 

KAFO - Konsultverksamhet avseende företags organisation  

 

PSI-direktivet - 17 november 2003 antogs direktivet av EU: kommissionen som beordra 

EU:s medlemsländer att implementera direktivets minimum regler.  

 

PSI-lagen - Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

förvaltningen. 

 

SNI - Svensk näringsgrensindelning 

 

Ändringsdirektivet - Direktiv 2013/37/EU om en ändring av det ursprungliga PSI-

direktivet. 

 

UAAP - Utgivning av annan programvara 

 

Öppen data - Allmänna offentliga handlingar 
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2.0 Teoretisk metod 
Den teoretiska metodens syfte är att redogöra för de utgångspunkter författarna valt vid 

utförandet av studien samt redogöra för de antaganden som kan inverka på studiens 

slutsatser. Inledningsvis redogörs hur författarna kom fram till studiens ämne och den 

förförståelse de har inom området sedan tidigare. Därefter redogörs för val av 

ontologi, epistemologi och den metod författarna låtit prägla arbetet. Avslutningsvis 

kommer avsnittet ge en beskrivning av studiens angreppssätt, forskningsdesign och 

litteratursökning. 

 

2.1 Val av ämne 
Vår handledare vidarebefordrade ett ämne som Öppna Datarådet på IT & 

Telekomföretagen ville få undersökt. Ämnet var att kartlägga och definiera 

informationsförädlarbranschen. Branschen beskrevs som de företag som begär ut öppen 

data, förädlar informationen och sedan säljer den vidare till tredje part. Dessa företag är 

idag kategoriserade i olika branscher, som till exempel publicistföretag, 

kreditupplysningsföretag med flera. Efter att vi gjort efterforskningar kunde vi 

konstatera att ingen tidigare forskning om informationsförädlarbranschen gjorts i 

Sverige. Vi bestämde oss då för att skriva om ämnet. Vid kontakt med Mikael Eklund 

på UC, som också är ordförande i Öppna Datarådet fick vi reda på att det finns ett EU 

direktiv som ämnar underlätta för nya och befintliga företag inom branschen, genom att 

begränsa myndigheters möjlighet att inskränka mottagarens användning av öppen data. 

EU direktivet heter PSI-direktivet. Därefter läste vi flera olika artiklar om PSI-direktivet 

och bildade oss en uppfattning om bakgrunden och syftet till direktivet. Några av de 

primära syftena var att främja tillväxt och konkurrens bland företagen för att skapa 

arbetstillfällen och ekonomiskt välstånd i Europa. Därför valde vi att även undersöka 

konkurrensen och tillväxten inom branschen.  

 

2.2 Förförståelse 
Enligt Gilje & Grimen (2007, s. 179) så möter vi aldrig världen utan förutsättningar. De 

förutsättningar som vi tar med oss bestämmer vad som gör ett ämne eller ett fenomen 

förståeligt. Om det vore oförståeligt så är det endast oförståeligt mot den ram vi tar med 

och använder oss av i vår förståelseprocess. Förkunskaper är fundamentalt för vår 

förståelse, eftersom att vi i forskning måste ha kunskap och idéer om vad vi ska tolka. 

(Gilje & Grimen, 2007, s. 179) Tre viktiga komponenter i en social aktörs förförståelse 

är språk, trosuppfattning och erfarenheter (Gilje & Grimen, 2007, s. 180-181). 

Personliga erfarenheter kommer utifrån den miljö som aktören vuxit upp i och påverkar 

hur aktören tolkar olika fenomen. Om två aktörer vuxit upp i två väldigt olika miljöer så 

kan de komma att tolka ett fenomen på olika sätt.  (Gilje & Grimen, 2007, s. 183) 

Personliga erfarenheter påverkas inte bara av miljön utan även av utbildning och 

praktiska erfarenheter. Förförståelsen av personliga erfarenheter kan delas upp i två 

kategorier, första- och andrahandsförförståelse. Där förstahandsförförståelse är 

praktiska erfarenheter och andrahandsförförståelse är kunskap inhämtad från 

exempelvis kurslitteratur. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25, 77) Den tidigare förståelsen 

borde redogöras i ett eget avsnitt, speciellt om studien avser kvalitativ forskning enligt 

Olsson & Sörensen (2011, s. 101). I denna studie är det våra tidigare erfarenheter från 

studier och arbetsliv som kan komma att påverka resultatet i denna studie. 

 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av PSI-direktivet eller PSI-lagen. Första 

gången vi kom i kontakt med direktivet och lagen var i samband med ämnesvalet. 
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Författarna har tidigare kännedom om många olika företag och de varor och tjänster 

som de erbjuder. Vi anser däremot inte att den förförståelsen kommer att påverka vår 

bearbetning av insamlad data och de bedömningar som krävs under databehandlingens 

gång. Anledningen är att bedömningarna om företagen uppfyller kriterierna för att ingå i 

branschen eller inte kommer att göras enskilt för varje företag. Författarna har 

sekundära erfarenheter utifrån tidigare studier för de teoriområden som kommer att 

användas i den teoretiska referensramen. Författarna har tidigare studerat bland annat 

kurser inom Nationalekonomi och Företagsekonomi. Från kurserna har vi bland annat 

använt oss av kurslitteratur för att förklara olika begrepp och teorier i uppsatsen. 

Författarna har inga praktiska erfarenheter av att jobba på ett företag som kan anses vara 

en informationsförädlare eller som relaterar till studien. 

 

2.3 Ontologi 
Den objektivistiska verklighetssynen dömer verkligheten som något orubbligt och 

oberoende från sociala aktörer, det är därmed en yttre verklighet. Konstruktionismen ser 

däremot verkligheten som en konstruktion som är under en ständig revidering på grund 

av sociala aktörers handlingar. Branschens verklighet skapas därmed av aktörerna och 

förändras av aktörerna. (Bryman & Bell, 2013, s. 41-43) 

 

I den objektivistiska verklighetssynen fungerar marknaden som en plats där sociala 

aktörer blir straffade alternativt belönade efter spelets regler. Ett exempel är att bra idéer 

belönas av marknaden medan dåliga straffar aktören. (Bryman & Bell, 2013, s. 42) 

 

För oss känns det självklart att använda oss av en konstruktivistisk verklighetssyn 

eftersom att vi i valet att mäta branschen före och efter PSI-direktivets implementering 

förutsätter att sociala aktörer som till exempel EU och myndigheter kan påverka 

branschen med PSI-direktivet för att åstadkomma en förändring. Om inte den 

verklighetssynen innehafts hade ämnet varit irrelevant att studera. Branschen utvecklas 

och blir större efter hur de sociala aktörerna i branschen agerar. Fler sektorer inom 

informationsförädlarbranschen kommer att upptäckas och branschens potential kommer 

att fortsätta exploateras tills marknaden har mättats till fullo. Vi har därför valt en 

konstruktivistisk verklighetssyn. 

  

2.4 Epistemologi 
Den epistemologiska ståndpunkten positivismen förespråkar att naturvetenskapliga 

metoder skall användas vid studerandet för alla aspekter av verkligheten (Bryman & 

Bell, 2013, s. 36). Patel & Davidsson (2011, s. 26) menar också att positivismen syftar 

på att alla vetenskaper skall studeras med samma metod. Det som ska och får betraktas 

som kunskap med metoden är det som kan uppfattas av våra sinnen. Kunskapen ska 

också kunna förstås av vårt förnuft. (Patel & Davidsson, 2011, s. 26) Hermeneutiken 

fokuserar däremot på subjektets synvinkel och försöker tolka och förstå. Vilket innebär 

att det inte behöver vara möjligt att betrakta det med sinnena för att det ska kunna 

betraktas som kunskap. (Bryman & Bell, 2013, s. 38-39) I positivismen är det 

kvantitativa och statistiska metoder som förespråkats och fokus har varit på hårddata. I 

hermeneutiken har däremot fokus lagts på kvalitativ forskning där forskaren tolkar 

genom att vara mer öppen och engagerad i subjektet. Forskaren gör utifrån sitt material 

subjektiva tolkningarna för att förstå människor genom språk, skrift och handlingar 

utifrån insamlad mjukdata. (Patel & Davidsson, 2011, s. 28-29) Vid insamlandet av data 

är det endast möjligt för oss att använda och samla in hårddata för att få en bild av hela 
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marknaden. Vilket innebär att vi kommer använda oss av kvantitativa metoder. Data 

som presenteras kommer vara av finansiell karaktär vilket innebär att den kommer att 

kunna betraktas med sinnena och förstås av förnuftet. Vi kommer göra tolkningar av 

data och samband ifall stöd för dessa finns i antingen den teoretiska referensramen eller 

i empirin. Utifrån hermeneutiken hade vi utfört tolkningar för att förstå branschen och 

dess aktörer. Men eftersom vi använder oss av hårddata i vår empiri har vi valt att inte 

göra det. Vi kommer endast analysera det som kan bekräftas med sinnena. Insamlandet 

av mjukdata hade inte varit möjligt under den begränsade tidsperiod vi har för vår 

totalundersökning av marknaden. Med den begränsade tidsperioden ansåg vi att det var 

bäst med en positivistisk kunskapssyn i vårt arbete. 

 

En bransch består av företag som sysslar med likartad ekonomisk verksamhet. De 

sociala aktörerna på marknaden är konkreta organisationer man kan samla in hård- och 

mjukdata om (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Vi kan alltså genom olika metoder samla in 

data om de här företagen. I vårt fall kommer vi först samla in hårddata om vilka företag 

som begärt ut öppen data från myndigheterna för att sedan inhämta finansiell data om de 

företagen från olika databaser. 

 

Positivismen kräver också att innan en hypotes ur en observation kan accepteras som 

kunskap måste den testas för verifiering, den är induktiv med andra ord (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 26-27). De positivistiska forskarna har också den ståndpunkt att 

forskningen ska vara deduktiv, vilket innebär att utifrån teori ska hypoteser formuleras 

för att empiriskt testas. Det är även krav på att forskare inte ska påverkas av sin egen 

förförståelse som till exempel språk och trosuppfattningar, en annan forskare ska kunna 

replikera studien och få samma resultat. (Patel & Davidsson, 2011, s. 27) Vi har inte 

hittat någon liknande forskning i vårt valda ämnesområde så vi har ingen tidigare metod 

att utgå ifrån och inga hypoteser kan bildas från tidigare forskning. Däremot har vi ställt 

forskningsfrågor för att testa hur branschen utvecklats. Vi har nämnt vår förförståelse i 

ämnet och vi anser att vi fortfarande kan vara objektiva i urvalen av företag som tillhör 

branschen. Vi kommer att bedöma varje företag enskilt och branschundergrupp 

individuellt efter information inhämtat under arbetets gång oavsett tidigare förförståelse 

om företaget eller undergruppen. Därmed borde andra forskare ha möjligheten att 

replikera studien och identifiera samma företag som vi utan signifikanta skillnader. Då 

företagen valts ut efter den information om dess verksamhet de har delgett och som är 

allmänt tillgänglig. 

  

2.5 Kvantitativ metod  
Enligt Eliasson (2013, s. 29-30) är en kvantitativ metod mest effektiv när det är möjligt 

att statistiskt analysera materialet, den är även effektiv till att mäta förhållanden på 

bredden och mäta en mindre grupp för att kunna säga något om den större 

målpopulationen. Den kvalitativa metoden enligt Bryman & Bell (2013, s. 390-391) 

fokuserar mer på ord än kvantifierbara data som den kvantitativa metoden gör. Den är 

därmed mer tolkningsinriktad och teorin utgår från empirin till skillnad från 

kvantitativforskning (Bryman & Bell, 2013, s. 390-391). Några av skillnaderna mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning som är viktiga i vårt arbete är att kvantitativ är mer 

fokuserad på siffror, hårddata, objektivitet och makroinriktad. Medan den kvalitativa 

fokuserar på ord, mjukdata, kontext och är mikroinriktad. (Bryman & Bell, 2013, s. 

419) Eftersom att vi försöker fånga upp alla företag i informationsförädlarbranschen och 

kommer använda oss av kvantifierbar data så använder vi en kvantitativ metod. 

Kvantitativa insamlingsmetoder passar därmed vårt arbete bättre och gör det 
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genomförbart under tidsperioden för arbetet. Vi utgår även från teori för att undersöka 

våra forskningsfrågor på populationen. Forskningsdesignen kommer att vara en 

totalundersökning där målet är att samla in information om alla företag i 

informationsförädlarbranschen för att mäta effekterna av PSI-direktivet. 

 

2.6 Angreppssätt 
Angreppsättet som används av forskare beror på uppfattningen om sambandet mellan 

teori och empiri. De angreppssätt som vanligast används i forskning är induktion och 

deduktion där den ena är ”upptäckandets väg” respektive ”bevisandets väg”. (Wallén, 

1996, s. 47; Holme & Solvang, 1997, s. 51) Wallén (1996, s. 47) framhäver att i den 

induktiva forskningen skall insamlingen av data ske förutsättningslöst. I studien ska 

man också utgå ifrån den insamlade empirin, däremot har den kritiserats för att 

slutsatserna inte baseras på något utöver empirin och att insamlingen aldrig kan utföras 

utan förutsättningar (Wallén, 1996, s. 47). Patel & Davidsson (2011, s. 23) säger att det 

induktiva angreppsättet innebär att man hade försökt utifrån insamlad information och 

empiri bilda egen teori om ett fenomen.  

 

I den deduktiva forskningen har däremot teorin en viktigare och mer central roll 

(Wallén, 1996, s. 47-48). Deduktiva angreppsätt innebär att man utgår ifrån teori, 

formulerar hypoteser och sedan testar de i empiri. I testet måste hypoteserna 

operationaliseras med mätbara begrepp.  (Bryman & Bell, 2013, s. 31) Utifrån det 

resultat man får av att testa hypoteser ur befintlig teori kan man vara tvungen att 

revidera en teori istället för att acceptera den (Holme & Solvang, 1997, s. 51). 

 

Med vår positivistiska kunskapssyn är det självklart för oss att använda ett deduktivt 

angreppssätt. Vi kommer däremot inte formulera hypoteser ur tidigare teori då vi inte 

hittat tidigare forskning i ämnet. Däremot kommer vi ställa forskningsfrågor baserade 

på troliga samband med utgångspunkt i PSI-lagens syfte. Det kommer inte utgå från att 

bevisa en teori, vi kommer snarare använda teori för visa om och hur stor förändring 

som skett. Teorin kommer enbart vara till för att kunna mäta, analysera och förklara 

förändringen i marknadskoncentrationen och tillväxt. Utifrån det här har vi valt en 

deduktiv ansats eftersom vi kommer utgå från tidigare teori i studerandet av branschen 

och PSI-lagens effekt. Även om vi kommer kunna utveckla teori i området för hur 

Informationsförädlarbranschen har utvecklats och redogöra för eventuella effekter av 

PSI-lagen. 

 

2.7 Forskningsdesign 
Designen är den metod och strategi forskaren använder för att besvara 

problemformuleringen. Vilken design som kommer användas bestäms utifrån 

problemformuleringen och datamaterialet som krävs. (Lantz, 2014, s. 25) Enligt Lantz 

(2014, s. 25-26) finns det två generella designer experimentell och observation. 

Observationsdesign kännetecknas av att den är objektiv, beskrivande och studerar 

världen efter hur den är (Lantz 2014, s. 25-26). Viktigt med en observationsdesign att de 

subjekt som innefattas i studien inte är medvetna om observationen, annars kan de 

anpassa sitt beteende. I den experimentella designen baseras urvalet på den kontext som 

ska studeras, det innebär att forskaren kommer bestämma urvalet efter hur verkligheten 

som ska studeras är utformad. (Lantz, 2014, s. 25) Utifrån de här framgår det som 

självklart för oss att använda oss av en observationsstudie då vi skall objektivt beskriva 
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hur branschen ser ut och utvecklats. Däremot kommer observationen bestå av hårddata 

utifrån en longitudinell design. 

 

Den forskningsdesign som kommer användas tillsammans med vår kvantitativa metod 

med ett deduktivt angreppssätt är en longitudinell design vilket är likt en 

tvärsnittsdesign (Lantz, 2014, s. 27). Med en tvärsnittsdesign kan information hämtas på 

ett flertal sätt som till exempel strukturerade intervjuer, enkäter och offentlig statistik 

(Bryman, 2011, s. 63).  Det innebär att datamaterialet kommer hämtas vid ett och 

samma tillfälle från flera respondenter för att få en så stor variation som möjligt i 

materialet. Med hjälp av kvantifierbara data som insamlats kommer man utifrån 

variationerna kunna testa samband mellan variablerna. (Bryman, 2011, s. 63) En 

longitudinell studie däremot inhämtar material om flera enheter över tid för att kunna 

beskriva förändringar och lättare dra slutsatser som är kausala mellan variabler 

(Bryman, 2011, s. 69). Det finns två former av data i den longitudinella designen, 

paneldata och tidsseriedata. Paneldata innebär att fler variabler mäts över tid, 

tidsseriedata däremot mäter endast en variabel över tid. Paneldata kan vara balanserad 

eller obalanserad, obalanserad paneldata innebär att minst en i urvalet inte mäts vid alla 

tillfällen. (Lantz, 2014, s. 28) Vi har valt en longitudinelldesign då vi kommer mäta en 

förändring övertid. Materialet som samlats in kommer vara obalanserad paneldata då vi 

inte kan säkerställa att alla företagen i urvalet existerar för varje år som data samlats in.  

 

Forskningsdesign bestämmer hur och vilka avgränsningar som görs av forskarna när de 

ska samla in och analysera data (Bryman, 2011, s. 48). Reliabilitet, replikation och 

validitet är det främsta kriterierna som används för att bedöma samhällsvetenskaplig 

forskning. Reliabilitet är ett resultats tillförlitlighet, det vill säga hade man fått samma 

resultat vid en upprepning av studien och inga tillfälliga förhållanden påverkade 

studiens resultat. Forskning ska också vara replikerbar av andra forskare och därmed 

måste studiens utförande vara grundligt presenterat. Viktigt är att studiens utförande 

även beskrivs på detaljnivå. (Bryman, 2011, s. 49) Validiteten är nog det viktigaste 

enligt Bryman och består av flera begrepp. Mätningsvaliditet innebär att man mäter det 

som skall mätas. Intern validitet är om en slutsats för kausaliteten mellan två eller flera 

variabler är korrekt. (Bryman, 2011, s. 50) 

 

2.8 Litteratursökning 
Bryman & Bell (2011, s. 115) och Winter & Edgardh (1982, s. 23-24) anser att för att 

skapa sig en uppfattning och förståelse om ämnesvalet är det nödvändigt med en 

referensram. En extensiv referensram visar på kvalitén i ett arbete upp till en viss punkt, 

viktigt med relevant litteratur till studiens problemformulering och syfte för att studiens 

kvalité ska höjas av referensramen och för att möjliggöra ett bidrag till teorin. Teorin 

kommer också hjälpa till en valid argumentation i studiens analys och slutsats. 

 

Umeå universitetsbibliotek har tillgång till ett stort urval databaser som vi har kunnat 

använda. I första hand har vi använt oss av EBSCOs Business Source Premier och 

Elseviers Scopus och ScienceDirect. I andra hand har vi använt Google Scholar ifall det 

var en specifik artikel vi sökte efter. Vi har nästan uteslutande sökt efter artiklar som är 

vetenskapliga och ”peer-reviewed”. I inledningen har vi använt oss av bland annat 

lagrådsremisser för PSI-lagen, myndighetspublikationer, muntlig kommunikation med 

företrädare för Öppna Datarådet på IT & Telekomföretagen och vetenskapliga artiklar. I 

teoretiska metoden har främst litteratur använts för att beskriva den metod vi använt i 



11 

 

studien. En del av den teoretiska referensramen är grundad på myndighetspublikationer 

då informationen är relevant för vårt ämnesval. 

 

I början under litteratursökningen använde vi oss av sökord som ”PSI” men eftersom att 

det blev irrelevanta sökresultat ändrade vi till ”PSI-directive”. De gav oss tre artiklar 

som var ”peer-reviewed” och som publicerats de närmsta åren. Utifrån de artiklarnas 

referenser kunde fler relevanta artiklar identifieras till vår problembakgrund. I 

sökningen för teoretiska referensramen som var relevant till konkurrens och 

marknadskoncentration begränsade vi ämnesområdet genom att söka på, ”market 

concentration”, och ”Hirschman-Herfindahl index”. 

 

För att underlätta och säkerställa en komplett källförteckning var vi noggranna med att 

anteckna källan till artikeln eller dokumentet direkt. Källorna skrevs ned enligt det 

rekommenderade källhänvisningssystemet APA. För de vetenskapliga artiklarna så 

antecknades källan oftast med hjälp av ”cite” funktionen där källan presenteras i önskat 

format direkt, vilken sedan kopierades in i studiens referenslista.  

 

2.9 Källkritik 
Den kunskap vi som författare har bygger i grunden på källor. Processen att bedöma 

källornas tillförlitlighet och värdera informationen kallas för källkritik. (Thurén, 2013, 

s. 4) Eftersom vi har en deduktiv ansats och utgår från tidigare kunskap har vi värderat 

källor och dess tillförlitlighet löpande under arbetet. Som hjälp har vi använt oss av 

källkritiska kriterier presenterade av Thurén (2013, s. 7-8). Kriterierna avser att bedöma 

källans äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med äkthet avses att källan är 

vad den utger sig för att vara. Med tidssamband menas källans aktualitet vilket innebär 

att ju äldre den är desto mindre troligt är det att den fortfarande stämmer. Dess 

oberoende innebär att den inte ska vara ett referat eller plagiat på en annan källa och 

tendensfrihet är att ingen misstanke ska finnas till att källan har incitament att medvetet 

utge felaktig information. (Thurén, 2013, s. 7-8) 

 

De databaser vi nyttjat till stor del är Business Source Premier (EBSCO), Scopus & 

Science Direct (Elsevier) och Retriever Business (Retriever). De är anslutna till Umeå 

Universitetsbibliotek och vi anser att det ökar databasernas tillförlitlighet. I samband 

med sökning efter vetenskapliga artiklar har vi avgränsat oss till de som är ”peer-

reviewed” och ”reviewed”. Ett fåtal artiklar fann vi utanför databaserna, då genom 

Google Scholar, myndigheter eller andra organisationer. Artiklar som inhämtats från 

Google Scholar kan vi inte garantera är granskade av andra forskare vilket kan påverka 

vissa källors tillförlitlighet. Vi har i så stor utsträckning som möjligt granskat tidskriften 

som artikeln är publicerad i med hjälp av “ABDC Journal Quality List 2013”. Listan 

gav oss en indikation på kraven de olika tidskrifterna har och därmed även en 

uppfattning om artikelns kvalité. Ifall artikeln inte var utgiven av en tidskrift kunde vi 

inte granska med den metoden.  

 

En artikel som inhämtades via en myndighet var ”MEPSIR”, studien skriven av 

Dekkers et al. på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Studien är nio år gammal men 

fortfarande aktuell på grund av dess omfattning vilket bekräftas av att den är flitigt 

citerad av andra forskare. Artikeln skrevs även av forskare från en erkänd myndighet 

vilket vi anser stärker artikelns oberoende, tillförlitlighet och ökar dess tendensfrihet. 

 

Artikeln ”De fem vanligaste fallgroparna med öppna data”, är skriven av Ola Eriksson 
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på Generics. Den här artikeln är trovärdig då han jobbar som managementkonsult och 

konsulterar inom styrning och ledning mot offentlig sektor. Han har dessutom gedigen 

erfarenhet av att hjälpa organisationer med digitalisering och öppen data. Från PSI-

Alliance har vi använt viss information om hur affärsprocessen för 

informationsförädlarbranschens aktörer ser ut. Ifall publikationerna från PSI-Alliance 

handlat om något annat än just affärsprocessen hade vi varit tvungna att källkritiskt 

granska informationen i en större omfattning. Anledningen är att affärsprocessen PSI-

Alliance beskrev i stor omfattning överensstämde med den beskrivning vi fick av 

branschen från M. Eklund (Personlig kommunikation, 29 januari, 2015) Vi säger inte att 

organisationen är opålitlig utan snarare att det finns risk för att tendensfrihet inte 

förekommer på grund av organisationens beroendeställning. Då organisationen utgörs 

av privata företag som vill påverka beslutsfattare inom EU till att förbättra 

möjligheterna för informationsförädlarindustrin. Vi ser dock inga risker med den 

informationen vi inhämtat och använt från organisationen. 

 

Ekonomifakta använder sig av välkända källor i sitt arbete som OECD, SCB och 

Eurostat. Deras datas äkthet anser vi styrks genom deras tydliga källhänvisning i deras 

material. De har inte heller något eget intresse i informationen utöver att presentera den 

på ett korrekt och övergripligt sett. De har inte incitament till att manipulera data, det 

här innebär att tendensfrihet och oberoende förekommer.  

 

Vi har använt lagrum i teorin och vi anser självklart att de här texterna är tillförlitliga. 

Däremot så är lagtexternas innebörd öppet för tolkning. Därför har vi inte tolkat och gett 

vår uppfattning om vad lagen innebär.   
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3.0 Teoretisk referensram 
Det här kapitlet kommer att beskriva den teoretiska referensram studien tar sin 

utgångspunkt i. Teorierna som behandlas kommer både att användas för att belysa 

viktig bakgrundsinformation men även hjälpa till att analysera resultatet.  

 

”Syftet med examensarbetet är att sammanställa företagen i 

informationsförädlarbranschen enligt kriterierna som används vid framställandet av 

branschkoder i SNI/NACE-systemet. Studien kommer även att undersöka om tillväxten 

och konkurrensen inom branschen förändrats sedan PSI-lagen implementerades i 

Sverige. Eftersom ändringsdirektivet och den nya PSI-lagen ännu inte trätt i kraft 

kommer denna studie att undersöka om den ursprungliga PSI-lagen haft någon effekt. 

Undersökningen kommer att utföras med ett fokus på Sverige och de företag som 

förädlar statliga myndigheters och domstolars öppna data och har det som 

affärsmodell.” 

 

För att kunna besvara syftet med studien har vi valt följande litteratur och teori:  

 

3.1 SNI/NACE-systemet  
För att avgöra vilka företag som ska ingå i informationsförädlarbranschen tar vi 

utgångspunkt i de kriterier som används av SCB vid klassificering av branschkoder 

enligt SNI/NACE-systemet. Avsnittet beskriver bland annat vad man ska tänka på vid 

utvecklandet av en ny branschkod, på olika nivåer. 

   

3.2 Konkurrens  

Det finns studier på att tillväxt inom en bransch påverkas av konkurrens. För att utreda 

ifall konkurrensen ökat i informationsförädlarbranschen presenterar vi teorier kring; hur 

konkurrens fungerar, vilka fördelar och nackdelar konkurrens medför samt vad som 

driver eller hindrar konkurrens. För att mäta konkurrensen kommer vi använda oss av 

HHI, vilket av många forskare anses vara det bästa måttet på marknadskoncentration. 

Teorier kring marknadskoncentration och HHI kommer även att presenteras i avsnittet. 

 

3.3 Tillväxt  

Ett av målen med PSI-lagen var att främja tillväxten inom 

informationsförädlarbranschen. Regeringen tror även att implementeringen av 

ändringsdirektivet i Sverige på sikt kommer att leda till en betydande ökning av 

Sveriges BNP.  Avsnittet beskriver hur tillväxt går att mäta och tolka.  
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3.1 SNI/NACE-systemet 
”Alla observationer som ska beskrivas i statistiska termer kräver systematisk 

klassificering. Klassifikationer indelar alla statistiska observationer i så homogena 

klasser som möjligt, med hänsyn tagen till objektets huvuddrag i den statistiska 

undersökningen.” (Bolin & Nordberg, 2007, s. 14). 

 

Den myndighet som är ansvarig för att klassificera företag i olika branscher I Sverige är 

Statistiska centralbyrån (SCB). De klassificerar företag i olika branscher enligt svensk 

näringsgrensindelning, SNI-koder (SCB, u.å.a). SNI-koderna ingår i ett internationellt 

system av ekonomiska klassifikationer och utgår från EU:s näringsgrensstandard 

”Nomenclature statisque des Activitetés économiques dans la Communauté 

Européenne”, NACE. NACE-koderna utgår i sin tur från ”International Standard 

Industrial Classification of All Economic Activities”, ISIC. (Poukka & Tamminen, 

2009, s. 9-10) ISIC är FN:s internationella näringsgrensindelning som används av de 

flesta länderna i världen (SICCODE, 2015). SNI-koderna består av fem olika nivåer, 

avdelning, huvudgrupp, grupp, undergrupp och detaljgrupp. De två första nivåerna, 

avdelning och huvudgrupp utgår indirekt ifrån ISIC:s klassificering och är 

gemensamma för de flesta länderna i världen. NACE koderna som används av 

medlemsstaterna inom EU än mer detaljerade och utgör ett ramverk för de fyra första 

nivåerna, varav de två första är direkt baserade på ISIC:s klassifikationer. (Bolin & 

Nordberg, 2007, s. 9) 

 

Den femte nivån som i Sverige kallas detaljgrupp får det enskilda EU landet bestämma 

över. Det innebär att det inte går att föra gemensam statistik på ”detaljgruppsnivån” för 

alla EU länder. (Poukka & Tamminen, 2009, s. 12) 

 

SCB är tvungen att följa NACE-koderna gällande de fyra första indelningsnivåerna. 

Den senaste versionen av NACE-koderna är NACE Rev. 2 och utfördes av Europeiska 

kommissionens statistiska enhet, Eurostat. (Eurostat, 2008, s. 2) I Sverige är NACE 

Rev. 2 implementerat sedan 1 januari 2008 genom införandet av en ny version av SNI-

koderna (SCB, u.å.b). Anledningen till att Eurostat reviderar NACE-koderna är att 

branscher förändras, dels tillkommer det nya branscher i takt med teknikutvecklingen 

men även att äldre branscher försvinner i takt med att kundernas behov förändras. 

(Eurostat, 2008, s. 5) De gällande koderna på de olika nivåerna enligt den senaste SNI 

revideringen visas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Sammanställning av näringsgrensindelningar och näringsgrensgrupper i SNI-systemet. 

Nivå Näringsgrensindelningar Näringsgrensgrupper Antal 

    

Internationell 

nivå 

ISIC   

  - Avdelning 21 

  - Huvudgrupp 88 

    

EU-nivå NACE (Utgår från ISIC)   

  - Avdelning 21 

  - Huvudgrupp 88 

  - Grupp 272 

  - Undergrupp 615 

    

Nationell nivå SNI (Utgår från NACE)   

  - Avdelning 21 

  - Huvudgrupp 88 

  - Grupp 272 

  - Undergrupp 615 

  - Detaljgrupp 821 

 

Klassificeringen av ett företag sker enligt top-down metoden. Det innebär att ett företag 

först klassificeras i en avdelning, sedan i en huvudgrupp och så vidare ner till 

detaljgrupp. Meningen är att företaget slutligen ska ha en så precis klassificering som 

möjligt och att klassificeringen överensstämmer på alla nivåer. (Bolin & Nordberg, 

2007, s. 25) I tabell 2 nedan visas ett exempel på hur företaget UC allabolag AB är 

klassificerat enligt SNI-systemet. Bolaget sysslar med publicistisk verksamhet av 

framförallt företagsinformation. (Retriever, 2015a) 

 
Tabell 2. Exempel: Klassificering av ett företag enligt SNI-systemet. 

Näringsgrensgrupper SNI-kod 

Avdelning J – Informations- och 

kommunikationsverksamhet 

Huvudgrupp 63 – Informationstjänster 

Grupp 63.1 – Databehandling, hosting o.d.; 

webbportaler 

Undergrupp 63.12 – Webbportaler 

Detaljgrupp 63.120 - Webbportaler 

 

Den första näringsgrensgruppen, avdelning, skrivs enligt SNI-systemet med en bokstav, 

från A till U (Bolin & Nordberg, 2007, s. 34). Avdelning J omfattar alla bolag som 

sysslar med produktion och distribution av informations- och kultur produkter. 

Avdelningen J innehåller sex stycken huvudgrupper som är numrerade 58 – 63. (Bolin 

& Nordberg, 2007, s. 258) UC allabolag tillhör grupp 63 (Informationstjänster). 

Huvudgrupp 63 innehåller i sin tur två olika grupper, 63.1 (Databehandling, hosting 

o.d.; webbportaler) och 63.9 (Andra informationstjänster). (Bolin & Nordberg, 2007, s. 

267-268) UC allabolag tillhör gruppen 63.1. I gruppen 63.1 finns det vidare två stycken 

undergrupper, 63.11(Databehandling, hosting o.d.) och 63.12 (Webbportaler). (Bolin & 



16 

 

Nordberg, 2007, s. 267) UC allabolag tillhör undergruppen 63.12. Den sista 

näringsgrensgruppen, detaljgrupp, skiljer sig åt mellan olika EU länder (Poukka & 

Tamminen, 2009, s. 12). Eftersom att SNI-koden på detaljgruppsnivå innehåller en nolla 

efter undergruppskoden kan vi dra slutsatsen att SCB inte har valt att skapa en mer 

finfördelad branschindelning än Webbportaler i undergruppen 63.12.  

 

3.1.1 SNI – både aktivitetsindelning och branschindelning 
SNI är framförallt en aktivitetsindelning för klassificering av företag och arbetsställen, 

utifrån de ekonomiska aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Aktivitet är i detta 

sammanhang den kombination av insatsvaror, realkapital och arbetskraft som behövs 

för att producera varor och tjänster. SNI används även som utgångspunkt då företag ska 

klassificeras i olika branscher. Då företag som använder samma ekonomiska aktiviteter 

vid produktion av varor eller tjänster utgör en egen bransch. (Bolin & Nordberg, 2007, 

s. 17) 
 
3.1.2 Begränsningar i SNI  
Vid klassificeringen av företag enligt olika SNI-koder tas ingen beaktan till företagets 

ägandeform, typ av juridisk person eller driftsätt. Anledningen är att dessa faktorer inte 

har någon påverkan på själva aktiviteten som bedrivs. Företagen som bedriver samma 

typ av ekonomisk aktivitet kategoriseras på samma sätt. Det finns företag som bedriver 

flera olika typer av ekonomiska aktiviteter, till exempel tillverkningsföretag. Dessa 

kategoriseras efter den primära ekonomiska aktiviteten som bedrivs, ingen hänsyn tas 

vidare till om arbetet utförs med hjälp av maskiner eller för hand. Ifall produktionen 

sker i en fabrik eller hemma spelar ingen roll vid klassificeringen. (Bolin & Nordberg, 

2007, s. 15) 

 

3.1.3 Kriterier som används vid utvecklingen av SNI  
Vilka kriterier som använts vid utvecklandet av SNI-koderna har i stor grad berott på 

den möjliga användningen av klassifikationen men även tillgången på data. 

Klassificeringskriterierna skiljer sig även åt beroende på vilken typ av SNI-kod som ska 

utvecklas. På de aggregerade nivåerna tas till exempel liten hänsyn till 

produktionsprocessen, medan på en disaggregerad nivå så är den faktorn ytterst 

relevant. (Bolin & Nordberg, 2007, s. 17) 

 

3.1.4 Ekonomiskaktiviteter samt hjälpverksamheter 
Ett företag kan bedriva flera olika ekonomiska aktiviteter i sin verksamhet. De 

ekonomiska aktiviteterna kan delas in i primära-, sekundära- och hjälpverksamheter. 

Primära aktiviteten är den ekonomiska aktivitet som mest bidrar till förädlingsvärdet i 

företaget. Sekundära aktiviteter är de andra ekonomiska aktiviteterna i företaget som 

bidrar till företagets förädlingsvärde och output. Det är viktigt vid klassificeringen att de 

sekundära aktiviteterna inte har ett lika stort förädlingsvärde som den primära 

aktiviteten. Hjälpverksamheter kan till exempel vara verksamheter såsom bokföring, 

reklam, reparation eller inköp. Det som karaktäriserar en hjälpverksamhet är att den 

endast finns till för att tjäna verksamhetens primära och sekundära aktiviteter. En 

hjälpverksamhet ska alltså inte bidra till förädlingsvärdet av sålda varor eller tjänster. 

(Bolin & Nordberg, 2007, s. 18) 

 

3.1.5 Kriterier för grupper och huvudgrupper   
En aggregerad klassificering såsom avdelning, huvudgrupper och grupper lägger lite 

fokus på själva produktionsprocesserna för att framställa varan. De primära kriterierna 
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som använts vid utvecklandet har istället gällt tre olika faktorer: (Bolin & Nordberg, 

2007, s. 17) 

 ”Egenskaper hos den producerade varan eller tjänsten” (Bolin & Nordberg, 

2007, s. 18). 

 

 ”Användningsområdet för varan eller tjänsten” (Bolin & Nordberg, 2007, s. 18). 
 

 ”Insatsvarorna, processen och produktionstekniken” (Bolin & Nordberg, 2007, 
s. 18). 

Det som är av betydelse gällande egenskaperna hos den tillverkade varan är hur 

sammansättningen går till och även vilket behov varan uppfyller. Beroende på vilken 

form av verksamhet som ska klassificeras är det olika svårt att länka samman de tre 

ovan nämnda aspekterna då det inte är självklart att alla blir uppfyllda. Vid tillverkning 

av halvfabrikat läggs till exempel större vikt på varornas fysiska sammansättning och 

vid tillverkning mer komplexa processer läggs större fokus vid varans slutgiltiga 

användningsområde. (Bolin & Nordberg, 2007, s. 18) 

3.1.6 Kriterier för undergrupper och detaljgrupper 
Kriterierna för att klassificera företag enligt olika branschkoder i under- och 

detaljgrupper är relativt snäva. Deras syfte är att säkerställa att företagen inom 

grupperna är så lika varandra som möjligt med hänsyn till den ekonomiska aktivitet de 

verkar genom. Produktionsprocessen är en central del vid klassificeringen, det innebär 

att aktiviteter grupperas då de har en gemensam process till exempel liknande teknik vid 

framställandet av varor. Det finns två villkor som ska vara uppfyllda så långt som 
möjligt vid definiering av en undergrupp: (Bolin & Nordberg, 2007, s. 17) 

 

 ”Produktionen av varor och tjänster som kännetecknar en viss undergrupp ska 

svara för merparten av produktionen från de enheter som är klassificerade i den 

undergruppen” (Bolin & Nordberg, 2007, s. 17).  

 

 ”Undergruppen ska innehålla de enheter som producerar merparten av den 
kategori av varor och tjänster som kännetecknar den.” (Bolin & Nordberg, 2007, 

s. 17). 

3.1.7 Informationsförädlarbranschen 
Enligt PSI Alliance består informationsförädlarnas affärsprocess av att samla in, förädla, 

paketera och sälja vidare öppen data. (Nordqvist, 2011) se figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Affärsprocessen för informationsförädlare. 

 

Enligt Abd Hadi & McBride (2000, s. 555-556) är inte all öppen data som tillhandahålls 

av myndigheter kommersiellt intressanta att förädla och sälja vidare, utan endast ett 

urval. Det kan dock vara svårt att veta exakt vilken öppen data företagen i dagsläget 

väljer att förädla. För att avgöra om företagen förädlat information, kommer vi att 

Samla in Förädla Paketera Sälja
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beräkna företagens förädlingsvärde och förädlingsgrad (Retriever, 2014). 

Förädlingsvärdet är det mervärde som ett företag skapar utifrån det material som köps 

in. (Begg et al., 2011, s. 365) Till exempel om ett företag har köpt in råvaror för 100 och 

sedan säljer en förädlad version av varan för 1000 är förädlingsvärdet 900. 

Förädlingsgraden är sedan detsamma som förädlingsvärdet i procent av deras 

nettoomsättning (Almi, 2015). Att förädlingsgraden är hög behöver inte betyda att 

företaget har en bra lönsamhet eller arbetar effektivt utan endast att de använder mycket 

interna resurser för att utveckla det inköpta råmaterialet (Ekonomi-info, 2009). 

 

Företagen som förädlar öppen data med stöd av PSI-lagen i syfte att vidareutnyttja har 

ofta olika kärnverksamheter, vissa arbetar till exempel med kreditupplysning medan 

andra sammanställer juridiska domar för att sedan sälja tjänsten vidare till slutkund (M. 

Eklund, personlig kommunikation, 29 januari, 2015). Det företagen har gemensamt är 

insatsvarorna (öppen data), och affärsprocessen (Nordqvist, 2011). Ett företag kan vara 

indelat i flera olika produktionsgrenar vilket medför att en viss del av deras verksamhet 

till exempel avser informationsförädling medan andra delar berör helt andra områden. 

Enligt SNI systemet ska företagen klassificeras utifrån den primära ekonomiska 

aktivitet de bedriver. (Bolin & Nordberg, 2007, s. 18)  

 

3.2 Konkurrens 
Företag startas upp och går i konkurs, varenda dag. I slutet på 1990-talet förutspådde 

många att framtiden i många industrier var online och att de etablerade företagen därför 

skulle få svårt att överleva. Tusentals nya online-företag etablerades och miljarder av 

kronor investerades. De flesta av dessa online-företag har idag försvunnit, samtidigt 

som många andra företag, gamla som nya, fortsätter att växa inom sin marknad. Företag 

som Google och Yahoo har gjort en ofattbar resa de senaste åren samtidigt som vissa 

gamla etablerade företag som IKEA och Coca Cola lyckats bibehålla sin 

marknadsandel. Däremot har andra tidigare dominerande aktörer som SONY och Nokia 

förlorat sin position och får därför kämpa för att inte tappa ytterligare marknadsandelar. 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 3) 

 

Överallt finns det konkurrens. Det är inte bara befintliga eller potentiella konkurrenter 

som utgör ett hot, utan företagen måste även beakta substitut till varan eller tjänsten de 

säljer. Ett substitut erbjuder samma kundnytta fast på ett annat sätt. Då CD-skivan 

introducerades av Sony och Philips fanns det inga direkta konkurrenter. De var 

ensamma om att erbjuda en digital informationsbärare för ljud. CD-skivans främsta 

indirekta konkurrenter var från början vinylskivor och kassetter. Dock skulle det inte 

dröja länge förens andra digitala informationsbärare utvecklades, till exempel MP3-

spelare. (Kubr et al., 2005, s. 81) 

 

Vilka företag som lyckas eller misslyckas i konkurrensen beror framförallt på två 

viktiga faktorer. (Drucker, 2008, s. 20-21) En av de avgörande faktorerna för ett 

företags framgång är deras förmåga att nå ut till kunderna (marknadsföring). Orsaken är 

att marknadsföring fokuserar på kunderna och deras behov och ett företag som 

misslyckas med detta tillslut inte kommer ha några kunder kvar. Inom IT branschen är 

det ofta marknadsföringen som är orsaken till att företag går i konkurs, då många inte 

fokuserar på att anpassa sin produkt eller tjänst efter kunden. (Jobber & Fahy, 2009, s. 

3) Den andra faktorn är företagets förmåga att skapa innovationer. Anledningen är att 

många branscher präglas av hård konkurrens och snabbt förändrande marknader 

och/eller teknologiska förutsättningar. Enligt Drucker (1998, s. 149) är innovation 
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därför varje företagsledares ansvar och den börjar med ett medvetet sökande efter 

innovationsmöjligheter. (Drucker, 1998, s. 149) 

 

Det finns flera källor till innovation som företagsledare använder sig av. Inom företaget 

eller branschen finns fyra olika källor: (1) oväntade händelser, (2) missförhållanden, (3) 

processförbättringar och (4) förändringar på marknaden. Det finns även tre källor 

utanför företaget eller branschen: (5) demografiska förändringar, (6) förändringar i 

synsätt och (7) ny kunskap. Många av dessa källor överlappar mer eller mindre 

varandra, samtidigt som deras risk, komplexitet och svårigheter skiljer sig åt. Dock 

svarar dessa sju källor tillsammans för majoriteten av alla innovationsmöjligheter. 

(Drucker, 1998, s. 150) 

 

Hur konkurrensen fungerar i olika branscher varierar. Den största anledningen är att 

marknadsstrukturen skiljer sig åt. Bilindustrin är ett exempel på ett oligopol. I 

bilindustrin påverkas exempelvis priset på en Volvo inte enbart av Volvos egen 

produktion och försäljning utan även av hur mycket bilar Toyota och Volkswagen 

producerar. Anledningen är att bilar för de flesta är en stor kostnad så beroende på vilket 

pris Toyota och Volkswagen tar för motsvarande bilar, samt hur många de producerar, 

kommer Volvos prissättning att påverkas. Medan kvartersbutiken representerar ett 

exempel på en monopolistisk marknadsstruktur. Kvartersbutiken kan sälja sina varor för 

något högre priser än till exempel större matbutiker. Orsaken är att kvartersbutikens 

kunder ofta bor nära och väljer att gå dit på grund av läget och den personliga service 

som erbjuds. Men, ifall kvartersbutiken väljer att prissätta sina varor för högt, kommer 

även de lokala kunderna att handla hos de större matbutikerna istället. Alltså, beroende 

på vilken marknadsstruktur en bransch befinner sig i kommer företagens 

konkurrenssituation se olika ut. (Begg et al., 2011, s. 198) 

 

I tabell 3 nedan presenteras vad som kännetecknar olika marknadsstrukturer. I en 

bransch där inträdesbarriärerna är små eller obefintliga kommer många nya aktörer att 

etableras ifall det uppstår vinstmöjligheter. Konsekvensen blir därför att de etablerade 

aktörerna får svårt att upprätthålla ”onormalt höga vinstnivåer” under en längre tid. Och 

motsatsvis är det enklare för företag som befinner sig i branscher med höga 

inträdesbarriärer att bibehålla höga vinstmarginaler under långa perioder. (Begg et al., 

2011, s. 198) 

 
Tabell 3. Marknadsstruktur vid perfekt och imperfekt konkurrens. (Begg et al., 2011, s. 198). 

Konkurrens  Antalet 

företag 

Förmåga 

att 

påverka 

priset 

Inträdesbarriärer Exempel 

Perfekt  Många Ingen Inga Fruktstånd 

Imperfekt:  Monopolistisk Många Liten Små Tobakskiosk 

 Oligopol Få Medel Större Bilar 

 Monopol Ett Stora Gigantiska Posten 

 

3.2.1 Konkurrensens fördelar och nackdelar 
Enligt Kim (2005, s. 16) karaktäriseras en konkurrensutsatt bransch av många 

rivaliserande aktörer som tävlar om marknadsandelar. Det leder till att priserna för 

konsumenten sjunker och att valmöjligheterna av liknande produkter eller tjänster ökar. 

(Kim, 2005, s. 16) Då konsumentpriserna faller innebär det även att företagens 
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vinstmarginaler pressas. Porter (2008, s. 80-81) menar därför att det finns ett samband 

mellan konkurrensnivån inom en bransch och företagens resultat. En konsekvens av att 

vinstmarginalerna och resultatet sjunker i konkurrensutsatta branscher är att de minst 

effektiva aktörerna slås ut och att endast de bästa överlever. (Kim, 2005, s. 16) Att vara 

det bästa företaget behöver dock inte vara synonymt med att erbjuda den bästa 

produkten eller tjänsten. Ifall många företag tävlar om en begränsad marknad kan 

företag med bra affärsidéer och produkter slås ut enbart eftersom att de inte lyckas nå ut 

till kunderna effektivt. (Jobber & Fahy, 2009, s. 12-14) En positiv effekt av att 

vinstmarginalerna och resultaten sjunker inom en bransch är att entreprenörer blir mer 

benägna att utveckla nya produkter eller tjänster för hitta nya lönsammare marknader. 

(Kim, 2005, s. 17) Det innebär att hög konkurrens mellan verksamma aktörer inom en 

bransch är viktigt för att ge företag incitament till att satsa på innovation. Enligt Goto 

(2009, s. 55) är innovationer en viktig faktor för ekonomisk tillväxt i en globaliserad 

värld. Denna uppfattning delar även Europa kommissionen och Sveriges regering och är 

en av de främsta anledningarna till upprättandet av PSI-direktivet och PSI-lagen. 

 

Ifall konkurrensnivån inom en bransch påverkar utvecklandet av nya produkter och 

tjänster inom samma bransch är däremot inte självklart. Enligt Aghion et al. (2005, s. 

720-721) främjas innovation inom en bransch av ökad konkurrens endast ifall 

konkurrensen initialt är låg. Det vill säga om en bransch domineras av ett fåtal aktörer 

med mycket marknadsmakt är sannolikheten större att innovationstakten accelereras 

inom branschen då konkurrensen ökar, än ifall branschen ursprungligen består av många 

aktörer med lite marknadsmakt, vilket kan retardera innovationstakten. (Aghion et al., 

2005, s. 720-721) 

 

Att låg konkurrens inom en bransch i de flesta fall är dåligt för konsumenterna är 

allmänt känt. Det leder enligt klassiska nationalekonomiska teorier till att företagen 

håller utbudet nere för att kunna maximera den ekonomiska vinsten. En studie av 

Cetorelli (2001) visar dock att perfekt konkurrens inte heller alltid behöver vara bra. I 

alla fall inte ur ett samhällsperspektiv. Cetorelli (2001, s. 46) har studerat banksektorn 

och kommer fram till att hård konkurrens ökar bankernas risktagande vilket leder till att 

fler dåliga lån ges ut. Bankerna sänker då kraven vid kreditkontroller för att på kort sikt 

kunna tjäna mer pengar. (Dell’ Ariccia, 2000, s. 3, 19) I det fallet är det bättre om 

konkurrensen minskar så att incitamenten för bankerna att tjäna riskfyllda pengar 

sjunker. (Cetorelli, 2001, s. 46).  

 

3.2.2 Konkurrensens drivkrafter och hinder 
Konkurrensen inom en bransch kan intensifieras på två olika sätt. (1) Genom att 

branschens marknadsandelar fördelas jämnare mellan de nuvarande aktörerna i 

branschen. (2) Nya aktörer träder in i branschen. (Rhoades, 1993, s. 188-189; Rhoades 

1980, s. 146) De nya aktörerna kan antingen vara helt nystartade företag, utländska 

företag eller företag från relaterade branscher (Porter, 2008, s. 82). Det som driver 

konkurrensen mellan de nuvarande aktörerna i en bransch är viljan att erövra 

marknadsandelar ifrån konkurrenterna. (Kim, 2005, s. 16) Enligt Porter (2008, s. 86) 

kan tillväxt i vissa branscher därför ses som konkurrens hämmande. Anledningen är att 

en växande marknad skapar möjligheter för alla företag inom branschen och att 

företagen därför inte behöver konkurrera mot varandra för att kunna växa. Detta gäller 

dock bara för branscher där inträdesbarriärerna är höga. (Porter, 2008, s. 86) En bransch 

i tillväxt behöver dock inte bara vara negativt för konkurrensen. Ifall inträdesbarriärerna 

till branschen är låga lockas nya företag att etablera sig på grund av de potentiella 
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vinstmöjligheterna. (Porter, 2008, s. 86) Därför ses inträdesbarriärerna ofta som det 

största hindret för en intensiv konkurrens i tillväxtbranscher. 

 

Inträdesbarriärer är per definition fördelar etablerade aktörer har gentemot nya aktörer. 

Det finns två typer av inträdesbarriärer; (1) dem som finns oavsett (oskyldiga 

inträdesbarriärer) och (2) dem som är medvetet uppförda av etablerade aktörer. En 

Amerikansk ekonom som heter Joe Bain anser att det finns tre olika inträdesbarriärer: 

produktdifferentiering, absoluta kostnadsfördelar och skalfördelar. Den första anses vara 

en oskyldig inträdesbarriär eftersom de etablerade aktörerna inte har någon påverkan. 

Gällande absoluta kostnadsfördelar och skalfördelar kan däremot de etablerade 

aktörerna påverka. Absoluta kostnadsfördelar kan påverkas genom investeringar i 

forskning och utveckling och fördelaktiga lokaler. Det kan även ta tid för en ny aktör att 

lära sig en ny marknad, vilket påverkar deras kostnader negativ, åtminstone på kort sikt. 

Skalfördelar innebär att de etablerade aktörerna kan påverka hur mycket som måste 

tillverkas av en viss vara för att det fortfarande ska vara lönsamt att sälja till rådande 

marknadspris. Detta kan avskräcka nya aktörer då det i många fall är svårt att träda in på 

en ny marknad med ett stort utbud utan att själva påverka marknadspriset, vilket i sin tur 

påverkar den potentiella vinsten på marknaden. (Begg et al., 2011, s. 217)  

 

En annan teori om vilka inträdesbarriärer som finns och hur de relaterar till varandra 

presenteras av Porter. Porters forskning har fått ett stort genomslag och har därför även 

påverkat andras forskning inom området. (Dobbs, 2014, s. 32) Enligt Porter (2008, s. 

81) finns det sju olika inträdesbarriärer. Nedan presenteras några exempel som beskriver 

vilka dessa är samt hur de påverkar nya aktörer. 

 

(1) "Supply side economies of scale"; är när företag har fördelar av en storskalig 

produktion och kan sprida sina fasta kostnader. Exempel på fasta kostnader kan vara 

investeringar i produktionsanläggningar eller forskning och utveckling. 

Storskalsfördelarna avråder nya aktörer på två sätt; det första är att de måste göra stora 

kapitalinvesteringar för att få samma fördelar som de etablerade aktörerna och det andra 

är att om de går in i mindre skala kommer det medföra en kostnadsnackdel då 

produktions- eller inköpskostnaden per produkt blir högre. (Porter, 2008, s. 81) (2) 

"Demand side benefits of scale"; är när stora etablerade företag har fördelen av att deras 

varumärke är välkänt och att de redan har en etablerad kundkrets. Detta medför en 

nackdel för nya aktörer eftersom att kunder upplever det som tryggare att köpa en 

produkt av ett varumärke de känner igen och som har många tidigare kunder än av en ny 

aktör i branschen. (Porter, 2008, s. 81) (3) ”Customer switching cost”; är de kostnader 

som uppstår när ett företag byter leverantör. Några exempel: Företaget kan bli tvungna 

att ändra produktspecifikationer, utbilda anställda att använda den nya produkten 

och/eller modifiera befintliga processer och informationssystem. Hur stor kostnad 

företag har för att byta leverantör påverkar nya aktörers möjlighet att etablera sig på 

marknaden. Ifall ett företag till exempel implementerat SAP’s ERP system 

(resursplaneringsverktyg), är kostnaden att byta till ett annat system otänkbar. (Porter, 

2008, s. 81) (4) "Capital requirements"; ifall det krävs stora investeringar för att agera i 

en bransch kan nya aktörer avskräckas från att etablera sig. Det gäller speciellt 

investeringar i material och andra varor som har ett lågt andrahandsvärde; då risken är 

stor att investeringen går förlorad. I branscher där andrahandsvärdet på dessa varor är 

högt får inträdesbarriären en mindre påverkan; speciellt om den förväntade 

avkastningen på kapital är attraktiv under en längre period framöver. (Porter, 2008, s. 

81) (5) "Incumbency advantages independent of size"; innebär att nuvarande aktörer kan 
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ha andra fördelar som är oberoende av företagets storlek. Till exempel kan de ha 

tillgång till bättre material, tillgång till de bästa geografiska platserna och effektivare 

processer. Vilket medför att nya aktörer får svårt att konkurrera på samma villkor. 

(Porter, 2008, s. 81-82) (6) "Unequal access to distribution channels"; då en ny aktör 

träder in på marknaden måste distributionen av produkten säkras. Det kan vara svårt att 

tävla med etablerade aktörer som har en fungerande distribution. I vissa fall är nya 

aktörer inte välkomna att använda sig av de etablerade distributionskanalerna inom 

branschen. För att säkra distributionen kan nya aktörer därför bli tvungna att skapa egna 

distributionskanaler. Till exempel: genom att sälja direkt till kund eller genom en 

mellanhand. Att upprätta en egen distributionskanal är vanligt bland lågkostnadsflyg, 

ofta säljer de biljetterna direkt till slutkund från hemsidan, istället för att använda sig av 

traditionella distributionskanaler såsom resebyråer. (Porter, 2008, s. 82) (7) "Restrictive 

government policys"; innebär att lagstiftning både kan hjälpa och hindra nya aktörer 

från att etablera sig i en bransch. Lagstiftningen som påverkar konkurrensförhållandet i 

en bransch brukar kallas för konkurrenslagstiftning. Den kan till exempel hindra eller 

stoppa nya aktörer att etablera sig genom att införa licenskrav för att få bedriva 

verksamhet eller genom monopollagstiftning. Andra exempel på konkurrenslagstiftning 

som påverkar inträdesbarriärerna till en bransch är patentskydd och subventioner. 

Patentskyddet försvårar för nya aktörer att etablera sig, då patenträttsinnehavaren får 

ensamrätt att sälja en produkt under en begränsad tid. Subventioner sänker istället 

inträdesbarriärerna eftersom lönsamheten från kärnverksamheten då kan vara lägre utan 

att aktören går med förlust än vad den hade behövt vara utan subventionen. (Porter, 

2008, s. 82) 

 

PSI-lagen är utformad för att sänka inträdesbarriärerna till 

informationsförädlarbranschen. Ifall barriärerna blivit lägre borde fler nya aktörer 

lockats till att etablera sig i branschen, vilket i sin tur även borde påverkat konkurrensen 

(Buccirossi et al., 2013, s. 1324, 1334). 

 

3.2.3 Marknadskoncentration 
För att mäta om konkurrensen i informationsförädlarbranschen påverkats sedan PSI-

lagen implementerades kommer vi i denna studie att använda oss av Hirschman-

Herfindahl index (HHI). HHI är ett statistiskt mått på koncentration. 

Användningsområdet för HHI är brett, exempelvis kan det användas både till att mäta 

spridningen av hushållens inkomster i ett land men även marknadskoncentration inom 

en specifik bransch. (Rhoades, 1993, s. 188) Måttet har blivit känt eftersom att det bland 
annat används av "Department of Justice" och "Federal Reserve" i USA. Måttet används 

då vid analys av företagssammanslagningars konkurrenseffekter i syfte att motverka 

företagens möjligheter att behålla onormalt höga vinstmarginaler under långa 

tidsperioder. (Rhoades, 1993, s. 188) Det finns flera olika metoder för att mäta 

marknadskoncentration (Nawrocki & Carter, 2010, s. 2856). Utöver HHI finns ”four-

firm concentration ratio” där koncentrationen räknas som summan av de fyra största 

företagens del av omsättningen (Hrazdil & Zhang, 2012, s. 225). Många av forskarna är 

dock eniga om att HHI är det mest precisa måttet (Weinstock, 1982; Curry & George, 

1983; Michelini & Pickford, 1985; Sleuwaegen & Dehandschutter, 1986; Cortes, 1998 

refererad i Nawrocki & Carter, 2010, s. 2856). Marknadskoncentrationen är en viktig 

indikator på hur väl konkurrensen inom en specifik bransch fungerar (Rhoades, 1993, s. 

188; Feng et al., 2013, s. 401, 404). Genom att undersöka marknadskoncentrationen kan 

vi således få en indikation på hur konkurrensen inom informationsförädlarbranschen 

förändrats. HHI kommer visa om marknadsstrukturen och även ifall enskilda aktörers 
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makt att påverka marknadspriset på deras varor eller tjänster förändrats. (Pindyck & 

Rubinfeld 2004, refererad i Wang & Zhang 2015, s. 72) 

 

Vid beräkning av marknadskoncentration inom en bransch tar HHI-värdet hänsyn till 

både antalet företag men även hur marknaden är fördelad mellan företagen inom 

branschen. Indexet beräknas som summan av kvadraten av företagens marknadsandel. 

(Rhoades, 1993, s. 188) Måttet lägger större vikt till företag som har en stor 

marknadsandel än företag med en mindre andel, som ett resultat av att marknadsandelen 

beräknas i kvadrat. Denna egenskap med HHI överensstämmer väl med ekonomisk teori 

att en bransch som består av ett fåtal dominanta aktörer upplever lägre konkurrens än 

företag i en bransch utan dominanta aktörer. (Rhoades, 1993, s. 189; Rhoades 1980, s. 

146) När HHI mäts inom en marknad är det viktigt att företagen som jämförs är 

konkurrenter, för att HHI-värdet inte ska bli missvisande. (Feng et al., 2013, s. 402) 

 

HHI kan som mest anta ett värde om 10 000 punkter. Det motsvarar ur ett 

marknadskoncentrationsperspektiv en monopolsituation, att ett enda företag har hela 

marknaden. HHI = 1002 = 10 000. Teoretiskt kan det lägsta HHI värdet vara 0, ifall alla 

företag inom branschen var för sig har en minimal del av marknaden. (Rhoades, 1993, s. 

189)  

 

Tabell 4 nedan presenterar olika exempel på HHI värden då företag har samma andel av 

en marknad. Till exempel i rad två har fem företag 20 % var av marknaden vilket 

motsvarar ett HHI på 2000. 

 
Tabell 4. Exempel: HHI-värden då företag har lika stor marknadsandel (Rhoades, 1993, s. 189). 

 

HHI-värde 

 

Antal företag i 

marknaden 

Marknadsandel för de 

enskilda företagen på 

marknaden (procent) 

1000 10 10,0 

2000 5 20,0 

3300 3 33,3 

5000 2 50,0 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan man dela upp marknadskoncentrationen i fyra nivåer 

utifrån olika HHI intervall (Djolov, 2013, s. 202). Se tabell 5 nedan.  

 
Tabell 5. Marknadsstruktur och priskonkurrens vid olika HHI-värden (Djolov, 2013, s. 202). 

HHI intervall Marknadsstruktur Priskonkurrens 

0 ≤ HHI ≤ 2000 

Låg koncentration 

Perfekt konkurrens Hård 

2000 < HHI ≤ 4000 

Svag koncentration 

Monopolistisk Svag eller hård beroende 

på differentiering 

4000 < HHI ≤ 7000 

Förhöjd koncentration 

Oligopol Svag eller hård beroende 

på rivalitet 

7000 < HHI ≤ 10 000 

Hög koncentration 

Monopol Svag, om inte risk för nya 

konkurrenter är stor 

 

I första nivån är marknadsstrukturen som perfekt konkurrens med en hård 

priskonkurrens (Djolov, 2013, s. 203). I ett stadie av perfekt konkurrens kännetecknas 

marknaden av ett stort antal aktörer med relativt jämna marknadsandelar. Aktörerna har 
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oftast identiska produkter och alla agerar som pristagare. Det krävs också att köparna 

har komplett information om marknaden. (Hill & Myatt, 2007, s. 60-61) Andra nivån 

definieras av en monopolistisk marknadsstruktur med en svag eller hård priskonkurrens, 

beroende på graden av produkt- eller tjänstedifferentiering (Djolov, 2013, s. 203). 

Monopolistisk konkurrens uppstår på en marknad som består av ett antal 

vinstmaximerande företag med liknande produkter men differentierade genom till 

exempel service och kvalité. Företagen får därför marknadskraft då produkterna inte 

agerar fullständigt som substitut till varandra. (Chamberlin, 1933, s. 68-74) På tredje 

nivån kommer marknadsstrukturen vara oligopolartad med en priskonkurrens beroende 

på marknadsaktörernas rivalitet (Djolov, 2013, s. 203). Oligopol är en marknad där 

några få företag kontrollerar marknaden vilket ger de förmågan att själva påverka priset 

för sin produkt (Begg, 2011, s. 198). Fjärde nivån kommer strukturen i princip vara ett 

monopol med en svag priskonkurrens mellan marknadsaktörerna, om inte risken för att 

nya aktörer kan etableras är stor (Djolov, 2013, s. 203). Monopol innebär att ett enda 

företag kontrollerar hela marknaden vilket ger de ensam möjlighet att kontrollera 

prissättningen av produkten eller tjänsten (Begg, 2011, s. 198). 

 

I USA publicerar ”Department of Justice” riktlinjer för vad som är att betrakta som en 

okoncentrerad- och koncentrerad marknad och stora respektive små förändringar av 

HHI. Den senaste publikationen utkom år 2010. En okoncentrerad marknad innehar ett 

HHI mindre än 1500. En marknad med ett HHI mellan 1500 och 2500 är en relativt 

koncentrerad marknad och ifall HHI är större än 2500 punkter räknas branschen som 

mycket koncentrerad. En liten förändring i HHI är en ökning på mindre än 100 punkter, 

då konkurrensen på marknaden vanligtvis inte påverkas negativt. Om en fusion 

förfrågas i en marknad med ett HHI mellan 1500 och 2500 punkter och den förväntas 

påverka med 100 punkter eller mer, kommer det sannolikt krävas ytterligare analys för 

godkännande. Det krävs mer analys eftersom det anses finnas risk för negativa effekter 

på konkurrensen. På en marknad med HHI över 2500 anses det vara stor risk för 

negativa effekter om en fusion påverkar med 100-200 punkter och mer analys kommer 

att krävas. Om en fusion påverkar HHI med mer än 200 punkter så förutsätts den ha 

negativa konsekvenser på konkurrensen inom marknaden. (Department of Justice, 2010, 

s. 19) 

 

En klassisk uppfattning är att ett högt HHI värde inom en bransch är dåligt för samhället 

eftersom företagens möjligheter att själva prissätta produkten eller tjänsten då ökar 

(Lopez et al., 2014, s. 304). En studie av Lopez et al. (2014, s. 304, 314) visar dock att 

en koncentrationsökning i en ursprungligen okoncentrerad bransch inte behöver vara 

negativt, anledningen är att företagen i branschen då kan prissätta sina varor eller 

tjänster mer konkurrenskraftigt på grund av stordriftsfördelar.  

 

Djolov (2014, s. 123-124) refererar till Schumpeters teori om att en industriell struktur 

både börjar och slutar med en förnyelseprocess.  De processerna påverkas och 

förverkligas av tre ekonomiska aktiviteter (Djolov, 2014, s. 123). Två av de tre som 

omnämns är statligt stöd och sanktioner mot handlingar som minskar konkurrensen. Det 

menas också att HHI i förstahand mäter marknadens koncentration utifrån dess beteende 

och i andra hand dess struktur. Den anses inte ge någon inblick i vilka faktorer som 

driver en ökning eller minskning i koncentrationen. (Djolov, 2014, s. 124) Det innebär 

att med HHI kan vi mäta marknadsstrukturen och förklara hur företagen borde agera på 

marknaden i form av prissättning strategier etcetera. HHI-värdet säger däremot inte vad 

som har orsakat en förändring i marknadsstrukturen. 
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3.3  Tillväxt 
Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2003, s. 76) är ett av de främsta syftet 

med PSI-direktivet att skapa förutsättningar för vidareutnyttjande av öppen data, vilket 

ska leda till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet mellan myndigheter och enskilda samt 

bidra till att medborgarna får en bättre service.   

 

För att säkerställa att PSI-lagen följs på ett enhetligt sätt har myndigheten E-

delegationen fått i uppgift att skicka ut en rekommendation med vägledning till alla 

myndigheter i Sverige (PSI-Datakollen, 2015, 8 april). Rekommendationen publicerades 

först den 30 januari 2013 (Hagström, 2015). Enligt Eriksson, (2015, s. 5) upplever 

många myndigheter att det finns flera fallgropar som hindrar deras arbete med att följa 

E-delegationens rekommendationer. De fem vanligaste fallgroparna är, 1. Ovana att 

hantera digital öppenhet, 2. Nyttan med öppen data är inte klargjort och kopplingen till 

verksamhetens mål är otydlig. 3. Rädsla att förlora intäkter. 4. För lite dialog med 

externa utvecklare. 5. Svårt att sprida engagemang från eldsjälar till hela organisationen. 

Enligt (PSI-Datakollen, 2015, 8 april) är det endast 134 av 652 offentliga myndigheter 

som följer en av E-delegationens mest grundläggande rekommendationer, att 

sammanställa öppen data på hemsidan. Det antyder att många myndigheter inte ser PSI-

lagen som speciellt viktig för deras verksamhet vilket i sin tur antagligen påverkat 

tillväxten av antalet nya företag och tjänster som skapats utifrån öppen data.  

 

3.3.1 Antalet företag 
Enligt Eriksson (2015, s. 3) är öppen data viktigt eftersom att den främjar skapandet av 

nya företag samt ger befintliga företag möjlighet att vidareutveckla sina tjänster. Öppen 

data kan därför bli en viktig tillväxtmotor i samhällsekonomin. Flera tidigare studier 

menar på att ifall PSI-lagen har implementerats effektivt borde det synas i tillväxten på 

marknaden. (De Vries, 2011, s. 69-70; Buccirossi et al., 2013, s.1324, 1334) Och om 

PSI-lagen haft önskad inverkan borde vi därför kunna förvänta oss en ökad tillväxt efter 

att lagen implementerades. 

 

3.3.2 Antalet anställda  
I USA finns det stöd för att en motsvarande lagstiftning till PSI-lagen har medfört ett 

signifikant bidrag till ekonomin, mätt som både antal anställda i företagen och även 

skatteintäkter för staten (Europeiska kommissionen, 2000, s. 6). Strax innan PSI-lagen 

implementerades genomfördes även två sänkningar av arbetsgivaravgifterna i Sverige. 

Orsaken var att det skulle bli billigare för företag att anställa personal. Under 2007 

sänktes avgiften för unga med en tredjedel och sedan under 2009 sänktes den ytterligare 

till ca 15 %. För anställda äldre än 25 år var sänkningen av arbetsgivaravgiften 1 % år 

2009. (IFAU, 2013; Ekonomifakta, 2015) IFAU bedömer att den första sänkningen av 

arbetsgivaravgifterna för unga påverkade sysselsättningen positivt med ca 2 % men att 

den andra sänkningen år 2009 inte gav någon mätbar effekt (IFAU, 2013) För att få en 

uppfattning om hur PSI-lagen påverkat sysselsättningen i Sverige kan det vara intressant 

att först få en bild av hur situationen sett ut under mätperioden. I figur 2 nedan 

presenteras sysselsättningen i privatsektor i Sverige mellan åren 2005-2013. Som vi kan 

se var det en ökning i antalet sysselsatta mellan åren 2005-2008 för att sedan minska 

under år 2009. År 2011 var ökningen ganska kraftig för att sedan jämna ut mellan år 

2012-2013, se figur 2 (Ekonomifakta, 2014a). 
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Figur 2. Antalet sysselsatta i privatsektor i Sverige 2005-2013. 

 

3.3.3 Förädlingsvärde 
Begreppet tillväxt är ett luddigt begrepp som används i många olika sammanhang med 

olika innebörder. När regeringar pratar om ekonomisk tillväxt syftar de ofta på en 

ökning av landets BNP (Zekos, 2014, s. 10). BNP är det samlade värdet på alla varor 

och tjänster som produceras i ett land under ett år. Regeringen tror att 

informationsförädlarbranschen på sikt kommer kunna medföra ett betydande tillskott till 

Sveriges BNP och att en av anledningarna skulle vara just den nya PSI-lagens tillkomst. 

(Bengtson & Shekarabi, 2015, s. 36) För att undvika dubbelräkningar beräknas BNP 

genom att ta fram det samlade förädlingsvärdet (Begg et al., 2011, s. 365-367, 593). 

Förädlingsvärdet är det mervärde som företag skapar utifrån det material som köps in 

(Begg et al., 2011, s. 365). Till exempel: Om ett företag har köpt in råvaror för 100 och 

sedan säljer en förädlad version av varan för 1000 är förädlingsvärdet 900. Den 

ekonomiska tillväxten beräknas som den procentuella förändringen av landets BNP från 

föregående år. (Begg et al., 2011, s. 365) Figur 3 nedan visar hur BNP har utvecklats i 

Sverige och Europeiska unionen mellan åren 2005 och 2013. (The World Bank Group, 

2015) Under år 2008 bröt finanskrisen ut vilket ledde till en sjunkande BNP med en 

bottennotering år 2009. Under 2010 återhämtades BNP i både Sverige och Europa. År 

2011 och 2012 blev det återigen osäkert i Europa vilket speglas i BNP tillväxten för 

åren. (Ekonomifakta, 2014b) I genomsnitt har BNP tillväxten i Sverige varit 1,67 % 

under perioden. Den högsta BNP tillväxten uppmättes 2010 till 6 % och den lägsta 

tillväxten var under 2009, -5,2 %. I Europeiska unionen har den genomsnittliga BNP 

tillväxten varit 0,92 % mellan åren. Den högsta tillväxten var år 2006 med 3,4 % och 

den lägsta var under 2009 med -4,4 %. 
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Figur 3. BNP utveckling i Sverige och Europa 2005 – 2013. 

 

PSI-lagen har framförallt två huvudsakliga syften. Det första är att tillgängliggöra öppen 

data utan användningsrestriktioner till en låg kostnad åt privata aktörer. Det andra är att 

skapa rättvisa och icke diskriminerande villkor mellan myndigheter och privata företag 

som verkar inom informationsförädlarbranschen. (Janssen, 2011, s. 447) Det möjliggör 

en högre avkastning för företagen då kostnaden för insatsvarorna sjunker. De lägre 

priserna på insatsvarorna gör det även möjligt för företagen att sänka priset på sina 

produkter eller tjänster för att på så vis öka omsättningen och därmed även vinsten.  

(Axelsson et al., 1998, s. 143-146) 

 

3.3.4 Nettoomsättning 
Enligt Begg et al., (2011, s. 597) är konkurrens en viktig faktor för tillväxt eftersom 

företag i en konkurrensutsatt bransch ständigt strävar efter att effektivisera sin 

verksamhet, vara mer innovativa och hitta nya marknader för sina produkter och 

tjänster, vilket leder till ekonomisk tillväxt. Konkurrens leder också till att de flesta 

företagen har svårt att upprätthålla en stabil hög tillväxt över tid, eftersom att nya 

lönsamma branscher lockar nya aktörer vilket i sin tur påverkar företagens möjlighet att 

växa (Penman, 2012, s. 394). Genom implementeringen av PSI-lagen hoppas många 

därför att nya och befintliga företag ska kunna skapa nya affärsmöjligheter utifrån de 

utökade möjligheterna att förädla öppen data (Eriksson, 2015, s. 3). I ett 

företagssamanhang går tillväxt att mäta på många olika sätt. Vissa menar att tillväxt är 

när ett företag ökat sin nettoomsättning och andra menar att tillväxt är då företagets 

resultat förbättrats eller värdet på nettotillgångarna ökat (Penman, 2012, s. 393). Ifall 

PSI-lagen implementerats effektivt borde det synas i tillväxten inom branschen. (De 

Vries, 2011, s. 69-70; Buccirossi et al., 2013, s.1324, 1334) De utökade 

affärsmöjligheterna PSI-lagen medfört borde därför påverkat företagens försäljning, då 

nya tjänster och produkter blivit möjliga att utveckla vilket i sin tur borde lockat nya 

kunder. Informationsindustrins värde i Europa har tidigare uppskattats till mellan 26,1 

och 68 miljarder euro årligen (Dekkers et al., 2006, s. 33; Europeiska Kommissionen, 

2000, s. 6) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sverige 2,8 4,7 3,4 -0,6 -5,2 6 2,7 -0,3 1,5

Europeiska Unionen 2,1 3,4 3,1 0,5 -4,4 2,1 1,8 -0,4 0,1
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Sammanfattningsvis: Det finns tidigare stöd för att lagstiftning liknande PSI-lagen i 

USA medfört ett signifikant bidrag till ekonomin, mätt som både skatteintäkter och 

arbetstillfällen. (Europeiska kommissionen, 2000, s. 6) Flera tidigare studier hävdar att 

en liknande effekt borde synas i Europa, ifall PSI-direktivet implementerats på ett 

effektivt sätt. (De Vries, 2011, S. 69-70; Buccirossi et al., 2013, s.1324, 1334) Dock 

finns det indikationer på att många myndigheter i Sverige inte följt de vägledande 

rekommendationerna fullt ut (Eriksson, 2015, s. 5). Därför borde vi kunna förvänta oss 

en tillväxt under mätperioden, fast på en lägre nivå än vad den annars hade kunnat vara.  

 

3.4 Forskningsfrågor 
Ett av de grundläggande syftena med PSI-lagen var att öka konkurrensen mellan 

offentliga och privata aktörer genom att begränsa de offentliga aktörernas möjlighet att 

inskränka privata aktörers användning av öppen data. (Goens, 2010, s. 401) De 

förbättrade villkoren i branschen kommer att locka nya aktörer om PSI-lagen 

implementerats effektivt (Buccirossi et al., 2013, s.1324, 1334). Det finns bevis på att 

många myndigheter inte följt de vägledande rekommendationerna som getts ut, vilket 

troligtvis påverkar PSI-lagens effektivitet (Eriksson, 2015, s. 5). Dock borde vi 

fortfarande kunna se en skillnad före och efter PSI-lagens tillkomst, fast på en lägre nivå 

än vad den annars hade kunnat vara. En indikator som vanligtvis används för att mäta 

hur konkurrensen inom en specifik bransch fungerar är marknadskoncentration 

(Rhoades, 1993, s. 188; Feng et al., 2013, s. 401, 404). Genom att undersöka 

marknadskoncentrationen kan vi således även få en indikation på hur konkurrensen 

inom informationsförädlarbranschen förändrats. Våra första forskningsfrågor lyder som 

följande: 

 

 RQ1: Är marknadskoncentrationen lägre i informationsförädlarbranschen år 
2013 än år 2010?  

 

 RQ2: Är antalet företag i informationsförädlarbranschen fler år 2013 än år 2010?  

 

Det finns stöd för att en liknande lagstiftning till PSI-lagen i USA varit med och bidragit 
till tillväxten i deras ekonomi, därför finns det skäl att tro att även PSI-lagen kan ha haft 

en liknande effekt på den svenska ekonomin (Europeiska kommissionen, 2000, s. 6). De 

främsta bidragen till den amerikanska ekonomin är både antalet sysselsatta inom 

informationsförädlarbranschen men även skatteintäkter. Vi kommer inte beräkna statens 

skatteintäkter i denna studie. Vår tredje forskningsfråga blir därför:  

 

 RQ3: Är antalet anställda i informationsförädlarbranschens fler år 2013 än år 

2010? 

 

Sveriges regering tror att informationsförädlarbranschen på sikt kan medföra ett 

betydande tillskott till Sveriges BNP och att en av anledningarna skulle vara den nya 

PSI-lagens tillkomst (Bengtson & Shekarabi, 2015, s. 36). Vi anser att det kan vara 

intressant att se om den ursprungliga PSI-lagen haft någon inverkan på Sveriges BNP. 

Vår fjärde forskningsfråga blir därför: 

 

 RQ4: Är informationsförädlarbranschens tillskott till Sveriges BNP högre 2013 
än år 2010? 
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Tidigare uppskattningar har gjorts om informationsindustrins värde i Europa. 

Uppskattningarna varierar mellan 26,1 och 68 miljarder euro årligen. (Dekkers et al., 

2006, s. 33; Europeiska Kommissionen, 2000, s. 6) Genom implementeringen av PSI-

lagen hoppas många att nya och befintliga företag ska kunna skapa nya 

affärsmöjligheter utifrån de utökade möjligheterna att förädla öppen data (Eriksson, 

2015, s. 3). För att kunna mäta om marknaden vuxit kommer vi i denna studie att titta 

på företagens nettoomsättning. Vår femte forskningsfråga blir därför: 

 

 RQ5: Är nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen högre år 2013 än år 

2010? 
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4.0 Praktisk metod 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur studien har utförts. Avsnittet kommer 

inledas med att beskriva de kriterier som använts för att definiera 

informationsförädlarbranschen, hur datainsamlingen gått till och hur vi gjort urvalet av 

företagen som ingår i branschen. Vi redogör sedan för hur vi kommer att undersöka 

konkurrens med ett marknadskoncentrationsmått samt tillväxt mätt utifrån antalet 

företag, antalet anställda, förädlingsvärde och nettoomsättning. 

 

4.1 Tillvägagångssätt: Informationsförädlarbranschen 
I detta avsnitt kommer först kriterierna företagen måste uppfylla för att ingå i 

informationsförädlarbranschen att presenteras. I datainsamlingsdelen beskrivs hur vi 

tagit reda på vilka företag som begärt ut öppen data från myndigheterna under 2014. I 

urvalsdelen beskrivs vilka val vi gjort för att komma fram till vilka företag som utgör 

informationsförädlarbranschen. I SNI/NACE delen ges en illustration över hur vi valt 

att dela upp branschen i olika undergrupper samt ett exempel som illustrerar hur 

branschen kan implementeras i SNI/NACE-systemet, se figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4. Processen för att definiera och kategorisera informationsförädlarbranschen. 

 

4.1.1 Kriterier 
Vid utvecklandet av en SNI-kod är det viktigt att ha i åtanke vad klassifikationen senare 

ska användas till (Bolin & Nordberg, 2007, s. 17). I denna studie kommer 

klassifikationen användas till att sammanställa de företag som sysslar med 

informationsförädling. Eftersom att företagen i informationsförädlarbranschen har olika 

typer av kärnverksamheter har vi tagit utgångspunkt i kriterierna som används vid 

utvecklandet av en branschgrupp för att kunna sammanställa företagen, se avsnitt 3.1.5. 

Vid klassificeringen kommer fokus att ligga på de faktorer som företagen har 

gemensamt vilket i detta fall är företagens insatsvaror och affärsprocess (Bolin & 

Nordberg, 2007, s. 18). Vi har upprättat följande kriterier som företagen måste uppfylla 

för att ingå i informationsförädlarbranschen: 

 

1. Samlat in öppen data (insatsvaror) 

2. Sysslar med förädlingsverksamhet (processen) 

3. Primär ekonomisk verksamhet 

Enligt Nordqvist (2011) är informationsförädlarnas affärsprocess att samla in, förädla, 

paketera och sälja öppen data. I denna studie har vi inte tagit hänsyn till företagens 

paketering och försäljningsverksamhet. I studien har vi däremot fokuserat på företagens 

insamling och förädlingsverksamhet. Enligt Bolin & Nordberg (2007, s. 17) är det 

viktigt att företagen klassificeras utifrån den primära ekonomiska aktivitet de bedriver. I 

de fall ett företag bedriver flera olika typer av affärsverksamheter kommer vi bli 

tvungna att göra subjektiva bedömningar för att avgöra om företagen ska ingå i 

branschen eller inte. Bedömningarna kommer att baseras på tidigare kännedom om 

företagen, deras verksamhet och ändamålsbeskrivning samt information som 

presenteras på deras hemsidor. Vid klassificeringen kommer vi inte ta någon hänsyn till 

Kriterier Datainsamling Urval SNI/NACE
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företagets ägandeform, det vill säga om företaget är en stiftelse, aktiebolag eller 

kommanditbolag (Bolin & Nordberg, 2007, s. 15). 

 

När vi har bestämt vilka företag som ska vara med i informationsförädlarbranschen 

kommer vi att göra ytterligare uppdelningar av företagen. Uppdelningarna kommer att 

göras med utgångspunkt i vilken undergrupp företagen i dagsläget tillhör. 

Undergruppsindelningen kommer att utgå ifrån den fyrsiffriga SNI-kod de olika 

företagen har. Detta för att på ett tydligt sätt se hur olika delar av 

informationsförädlarbranschen utvecklats. 

 

4.1.2 Datainsamling 
Det första kriteriet för att ingå i informationsförädlarbranschen är att företagen samlat in 

öppen data ifrån myndigheter. I detta avsnitt beskrivs hur primär- och sekundärdata till 

studien samlats in. 

4.1.2.1 Primärdata 
I vår datainsamling började vi med att formulera ett brev som skulle skickas ut till alla 

offentliga förvaltningsmyndigheter och domstolar i Sverige. Mejladresser och namn på 

myndigheterna laddades ner i en Excelfil från (www.myndighetsregistret.scb.se).  Efter 

att ha formulerat en text som korrekturlästes av två andra ekonomistudenter valde vi att 

skicka ut ett mejl till alla 245 statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige den 19 februari 

2015, se bilaga 1. Svarsresponsen från myndigheterna de kommande sex dagarna var 

över 50 %. Däremot fick vi inte önskad respons från många av myndigheterna. 

Problemet var att formuleringen av vår begäran var för allmänt skriven vilket gjorde 

myndigheternas svar subjektivt. Vår begäran i mejlet: 

 

"För att kunna identifiera företagen i den här branschen behöver vi en lista med 

företagsnamn och organisationsnummer på de företag som regelbundet (prenumererar) 

begärt ut offentlig information ifrån Er under 2014." (Bilaga 1) 

 

Efter att 150 myndigheter svarat på vår begäran var listan inte större än 30 unika 

företag. De flesta myndigheterna hade angivit företagen ”Nyhetsbyrån Sirén” och 

”DoubleCheck AB”. Vi misstänkte att det fanns betydligt fler företag som begärt ut 

information och att den listan vi lyckats sammanställa var långt ifrån fullständig. Vi tog 

därför kontakt med några myndigheter som angivit att de inte hade några företag som 

regelbundet begärt ut öppen data. En av myndigheterna var Trafikverket, i ett 

telefonsamtal kom det fram att Trafikverket inte sammanställer en lista på de företagen 

som begär ut handlingar, då deras uppfattning var att det stred mot anonymitetsskyddet 

för den som begär i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten för tillgängliga medier 

svarade också att de inte diarieförde vilka företag som begärt ut öppen data då 

informationen ansågs vara av ringa ekonomiskt värde. Det enda spåret av vilka företag 

som begärt ut handlingar är därför de fakturor myndigheten skickar med anledning att 

företag begärt ut handlingar, eftersom statliga myndigheter enligt avgiftsförordningen är 

tvungna att ta betalt vid utlämnande av fler än 9 sidor allmänna handlingar. För att fånga 

in fler företag i studien valde vi att skicka ut en ny begäran, se bilaga 2. I den nya 

begäran ber vi att få ta del av alla företag som fakturerats med anledning av utlämnande 

av öppen data under 2014. Innan vi skickade iväg den nya begäran bad vi vår 

handledare att läsa igenom mejlet för att säkerställa att det inte kan misstolkas. Mejlet 

skickades sedan iväg till alla statliga förvaltningsmyndigheter och domstolar i Sverige, i 

fyra separata utskick under vecka 9 2015. I vissa av svaren framgick det att 

http://www.myndighetsregistret.scb.se/
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myndigheten inte uppfattat vår begäran på ett korrekt sätt. I de fallen valde vi att ringa 

upp kontaktpersonerna i mejlen för att förtydliga vilken information vi efterfrågade. För 

att minimera bortfallet valde vi att skicka en påminnelse den 9 mars till de myndigheter 

som inte svarat på vår begäran.  

 

Från flera olika domstolar fick vi till svar att Domstolsverket är den myndighet som 

ansvarar för deras fakturering, vilket även bekräftades av Domstolsverket. Två dagar 

efter att vi sänt begäran skickade Domstolsverket en lista på 969 unika företag som 

fakturerats med anledning av att de begärt ut allmänna handlingar. De flesta av 

företagen är advokatbyråer men det finns också många intressanta företag som 

eventuellt kan vara informationsförädlare. Av de statliga förvaltningsmyndigheterna är 

det 212 stycken som har svarat på vår begäran. Antalet företag som har fakturerats med 

anledning av att de begärt ut öppen data varierar mellan myndigheterna, vilket vi även 

hade förväntat oss eftersom deras uppdragsverksamheter skiljer sig åt. Vissa av 

myndigheterna hörde av sig till oss per telefon eftersom att det inte var rimligt att skicka 

en lista på alla företag de fakturerat. Till exempel hade Bolagsverket fakturerat omkring 

300 000 företag under 2014. För att göra vår begäran hanterbar för Bolagsverket bad vi 

de istället att skicka en sammanställning på de företag som de regelbundet fakturerat 

eller hade avtal med. Medan andra myndigheter såsom Ekonomistyrningsverket inte 

fakturerat ett enda företag vid utlämnande av handlingar under 2014. En del av 

variationen har även berott på att myndigheterna valt att fakturera företagen olika. Vissa 

myndigheter har tolkat avgiftsförordningen som att den gäller både för digitala 

handlingar och vanliga papperskopior medan majoriteten av myndigheterna endast tagit 

betalt då de lämnat ut papperskopior. Då det är tidskrävande att skriva fakturor väljer 

många myndigheter att endast skicka med ett inbetalningskort vid de fall utlämnandet 

medför ett belopp på under 100 kr eller att skicka handlingarna mot postförskott. Vid 

kontakt med Luftfartsverket nämner de i telefonsamtalet att kostnaden för dem att 

upprätta en faktura är omkring 500kr. Därför är det oftast inte ekonomiskt motiverat att 

fakturera företag vid utlämnande av handlingar, då beloppet oftast understiger 

kostnaden för fakturan. Dessa företag har därför inte kunnat fångas upp i denna 

datainsamling. Vidare omfattar datainsamlingen inte heller företagen som fakturerats för 

utlämnande av öppen data då myndigheterna velat ta betalt av oss eller då de hävdat att 

handlingarna omfattas av sekretess. 

 

En brist i datainsamlingen har varit att de flesta myndigheterna inte skrivit med 

organisationsnummer på de företag de fakturerat. Den lista myndigheterna sänt till oss 

har därför i de flesta fall enbart innehållit företagsnamn. Det har medfört att vi själva 

varit tvungna att söka fram organisationsnummer på de flesta av företagen. Problemet 

har varit att vissa företag består av flera olika verksamheter som finns under olika 

organisationsnummer, vilket gör det svårt för oss att veta vilken del av företaget som 

begärt ut öppen data. Till exempel visas fyra olika verksamhetsgrenar med olika 

organisationsnummer vid en sökning med sökordet UC i databasen Retriever.  

 

Sammanställningen av de företag som begärt ut allmänna handlingar ifrån 

myndigheterna har gjorts i en Excelfil. Företagen har organiserats efter vilken 

myndighet som de begärt ut information ifrån, deras företagsnamn och 

organisationsnummer. Den 15 mars 2015 avslutades datainsamlingen efter att 212 

förvaltningsmyndigheter besvarat vår begäran. Vilket betyder att vi fick ett bortfall som 

utgjorde 34 statliga förvaltningsmyndigheter vilket motsvarar 13,82 %. Resultatet blev 
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en lista på 2537 företag som begärt ut handlingar ifrån sammanlagt 126 statliga 

myndigheter plus domstolar. 

 

4.1.2.2 Sekundärdata 
Vid insamlandet av relevant information för vår studie ur företagens årsredovisningar 

har vi använt oss av databasen Retriever. Vi fick tillgång till databasen Retriever genom 

universitetsbiblioteket på Umeå universitet. I Retriever har vi laddat upp en lista med 

organisationsnummer på företagen vi sammanställt genom datainsamlingen av 

primärdata. I Retriever går det sedan att välja vilka år och delar av årsredovisningarna 

samt olika nyckeltal som ska laddas ner i ett separat Excelark. Retrievers databas har 

årsredovisningar för företagen från år 2005 och framåt. I vår studie har vi valt att 

undersöka nyckeltalet förädlingsgrad och även andra delar såsom exempelvis SNI-

koder, branschundergrupp, nettoomsättning, med flera. Vi har säkerställt att dubbletter 

av organisationsnummer inte påverkar resultatet genom att Retriever automatiskt 

sorterar bort dessa. 

 

4.1.3 Urval 
Det andra och tredje kriteriet för att ingå i branschen är att företagen sysslar med 

förädlingsverksamhet samt har informationsförädling som primär ekonomisk 

verksamhet. I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet som använts vid fastställandet av 

vilka företag som uppfyller branschkriterierna. Vidare kommer att presenteras hur 

företagen delas in i olika undergrupper. 

 

I figur 5 nedan illustreras processen för att hitta företagen från primärdatainsamlingen 

som ska ingå i informationsförädlarbranschen. Det första steget är att göra ett subjektivt 

urval av de undergrupper som kan innehålla informationsförädlare. Steg 2 är att avgöra 

om de företagen sysslar med förädlingsverksamhet. Det sista steget är att avgöra om 

företagen har informationsförädling som primär ekonomisk verksamhet. 

 

 
Figur 5. Processen för att identifiera företagen i informationsförädlarbranschen. 

 

För att urskilja företagen som sysslar med informationsförädling från företagen i 

datainsamlingen har vi till att börja med laddat upp en fil med alla företagens 

organisationsnummer i databasen Retriever. Retriever sorterar automatiskt bort 

dubbletter av organisationsnummer i listan. I Retriever har vi sedan valt att titta på 

företagens senast publicerade årsredovisning. I det första urvalet har vi endast tittat på 

ett kriterium, vilken branschundergrupp företagen tillhör. En lista på alla unika 

Steg 1: Vilka 
undergrupper kan 
innehålla 
informationsförädlare?

Steg 2: Sysslar 
företagen i de utvalda 
undergrupperna med 
förädling?

Steg 3: Är 
informationsförädling 
företagens primära 
ekonomiska 
verksamhet?



34 

 

organisationsnummer och branschundergrupper har sedan laddats ner som en Excelfil 

från Retriever. Av de 2537 företagen vi samlat in hade 1948 företag unika 

organisationsnummer som vidare är indelade i 272 branschundergrupper. 

 

De företag som tillhör en undergrupp såsom exempelvis advokatbyråer eller 

dagstidningsutgivning har vi tagit bort, då vi inte anser att de företagen tillhör 

målgruppen vi är intresserade av i denna studie. Totalt är det 242 branschundergrupper 

som sorterats bort. Urvalet av relevanta undergrupper har gjorts baserat på tidigare 

kännedom om företagen och branscherna. Vid datainsamlingen av primärdata fanns det 

ett antal företag som regelbundet återkom i listan, de undergrupper dessa företag tillhör 

har därför inkluderats i urvalet. I samband med ämnesvalet fick vi även förslag på 

branscher som är av intresse, till exempel kreditupplysningsföretag med flera. Dessa 

branschundergrupper har också inkluderats. För att se en fullständig lista på vilka 

undergrupper som vi har valt att inkludera samt sorterat bort, se bilaga 5 och 6. 16 

företag har enligt Retriever ingen branschundergrupp, dessa företag har vi därför gjort 

enskilda subjektiva bedömningar för gällande om de ska ingå i branschen. I de fall dessa 

företag inte kunnat härledas till någon av de övriga branschundergrupperna har vi lagt 

de i gruppen övrigt.  

 

Efter det första urvalet har vi en lista på 31 branschundergrupper innehållande 471 

företag, se bilaga 4. Urvalet motsvarar 12,8 % av det totala antalet branschundergrupper 

och 24,2 % av det totala antalet företag. Antalet företag som ingår i de olika 

branschundergrupperna varierar mellan ett företag till 81 företag.  

 

4.1.3.1 Förädlingsverksamhet 
I ett nästa steg har de 471 företagens förädlingsgrad beräknats för att avgöra vilka av 

företagen som sysslar med förädlingsverksamhet. Förädlingsgraden har beräknats på 

följande sätt: 

 

(Rörelseresultat + Personalkostnader + Avskrivningar + Jämförelsestörande poster) / 

Nettoomsättning) *100 (Retriever, 2014) 

 

Nedan visas ett exempel som illustrerar hur förädlingsgraden har beräknats för ett av 

företagen som ingår i urvalet, företaget UC allabolag AB med bokslutsår 2013, se tabell 

6. 

 
Tabell 6. Exempel: Beräkning av förädlingsgrad. 

UC allabolag AB Bokslutsår 2013, SEK Beräkning 

Rörelseresultat 6 944 000  

+ Personalkostnader 6 098 000  

+ Avskrivningar 73 000  

+ Jämförelsestörande poster 0  

Totalt: 13 115 000  

Nettoomsättning 21 559 000  

Förädlingsgrad 60,83 % (13115000/ 21559000)*100 

 

Alla de företag som har en förädlingsgrad som är noll, negativ eller att uppgifter saknas 

har tagits bort från listan. UC allabolag AB har en positiv förädlingsgrad och får därför 

vara kvar i listan. Efter det andra urvalet var 378 företag kvar i listan.  
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4.1.3.2 Primär ekonomisk verksamhet 
I ett sista steg har vi gjort subjektiva bedömningar för att avgöra om företagen i listan 

har som primär ekonomisk aktivitet att syssla med informationsförädling. Den 

subjektiva bedömningen är baserad på tidigare kännedom om de olika företagen samt 

information de själva presenterat på sina hemsidor. Det vi framförallt lagt vikt vid är de 

tjänster och produkter som företagen säljer. De företag som säljer tjänster eller 

produkter som i stor utsträckning bygger på öppen data har inkluderats i branschen. I 

några fall var det svårt att avgöra om informationsförädling är företagets primära 

ekonomiska verksamhet. De gångerna har vi diskuterat informationen vi har om 

företaget en extra gång innan vi avgjort om företaget ska ingå i branschen eller inte. I 

det sista steget sorterades 248 företag bort och kvar finns en lista innehållande 21 

undergrupper och 130 företag, se bilaga 7. Dessa företag utgör 

informationsförädlarbranschen.  

 

4.1.3.3 SNI/NACE 
För att få en uppfattning om hur informationsförädlarbranschen skulle kunna se ut ifall 

den implementerades i nästa revision av SNI/NACE-koderna, se tabell 7 nedan. Vi har 

låtit informationsförädlarbranschen utgöra en egen grupp (63.2) som ligger under den 

existerande huvudgruppen informationstjänster (63) samt avdelning J. För att göra en 

snävare indelning av företagen i branschen har vi låtit de undergrupper som i dagsläget 

har sex företag eller fler utgöra en egen undergrupp i informationsförädlarbranschen, se 

bilaga 7. Totalt blev det åtta undergrupper.  

 
Tabell 7. Exempel: Informationsförädlarbranschen i SNI-systemet. 

Näringsgrensgrupper SNI koder 

Avdelning: J – Informations- och 

kommunikationsverksamhet 

Huvudgrupp: 63 – Informationstjänster 

Grupp: 63.2 – Informationsförädlarbranschen 

Undergrupper: 63.21 – Utgivning av tidskrifter 
 63.22 – Utgivning av annan programvara 

 63.23 – Dataprogrammering 

 63.24 – Datakonsultverksamhet 

 63.25 – Databehandling, hosting o.d. 

 63.26 – Webbportaler 

 63.27 – Konsultverksamhet avseende 

företags organisation 

 63.28 – Inkassoföretags och 

kreditupplysningsföretags verksamhet 

 

Eftersom att det kan vara intressant att se hur olika delar av branschen utvecklats över 

tid kommer empirin presenteras separat för de olika undergrupperna. Det är även ett 

krav för att kunna testa om marknadskoncentrationen inom 

informationsförädlarbranschen förändrats (Feng et al., 2013, s. 402). Då företagen som 

utgör en egen bransch mer eller mindre måste vara konkurrenter för att måttet ska ge en 

korrekt bild (Feng et al., 2013, s. 402). För att göra resultaten överskådliga har vi dock 

valt att endast presentera de fyra största undergrupperna separat och låtit de övriga ingå 

i en samlingsgrupp. Samlingsgruppen kommer i studien kallas ”Övriga” och resultaten 

för den undergruppen kommer att representera alla undergrupper förutom de fyra största 
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som presenteras separat. Totalt innehåller samlingsgruppen företag som idag ingår i 17 

stycken olika undergrupper, se bilaga 7. De fyra största undergrupperna presenteras 

nedan tillsammans med en generell beskrivning av vilka företagsverksamheter de olika 

undergrupperna omfattar. 

 

(63.22) Utgivning av annan programvara 

Enligt Bolin & Nordberg (2007, s. 260) omfattar ”utgivning av annan programvara” 

företag som sysslar med utgivning av icke kundanpassad programvara, översättning 

eller anpassning av icke kundanpassad programvara åt en specifik marknad. 

Sysselsättningen kan till exempel vara utgivning av operativsystem eller applikationer. 

Företagen som ingår i informationsförädlarbranschens ”utgivning av annan 

programvara” sysslar framförallt med utgivning av applikationer som är baserade på 

öppen data. Till exempel ingår företaget Carfax Sverige AB i undergruppen, se bilaga 6 

och 7. Anledningen är att de enligt sin verksamhetsbeskrivning ska syssla med 

programvaruutveckling och försäljning samt insamling av mjukdata (Retriever, 2015b) 

och att de enligt informationen på sin hemsida är världsledande på marknaden för 

bilhistorik (Carfax, 2015). Bilhistorikinformationen består i grunden av öppen data som 

Carfax sedan förädlar till en informationstjänst, detta är anledningen till att de får ingå i 

informationsförädlarbranschens ”utgivning av annan programvara”.  

 

(63.23) Dataprogrammering 

Undergruppen omfattar verksamheter som avser att skriva, ändra, prova och stödja 

programvara inom IT området. Sysselsättningen omfattar utformande av struktur eller 

skrivande av datakod som tillämpas i systemprogramvara, programvaruapplikationer, 

databaser och hemsidor. (Bolin & Nordberg, 2007, s. 265-266) De företag som ingår i 

informationsförädlarbranschens ”dataprogrammering” sysslar framförallt med 

utvecklandet av hemsidor, systemprogramvara eller programvaruapplikationer som 

använder öppen data som insatsvara. Ett exempel på ett företag som ingår i denna 

undergrupp är Esri Sverige AB, se bilaga 6 och 7. Bolaget ska enligt sin 

verksamhetsbeskrivning syssla med återförsäljning av geografiska informationssystem 

och bildanalysprogramvara. (Retriever, 2015c) Enligt deras hemsida sysslar de med att 

utveckla olika applikationer och systemprogramvaror rörande kartinformation. (Esri, 

u.å) Anledningen till att de ingår i informationsförädlarbranschens 

”dataprogrammering” är att kartapparna och systemprogramvaran är baserad på öppen 

data som insatsvara, då kartinformation tillhandahålls av Lantmäteriet. 

 

(63.27) Konsultverksamhet avseende företags organisation 

Enligt Bolin & Nordberg (2007, s. 278) omfattar ”konsultverksamhet avseende företags 

organisation” företag som sysslar med tillhandahållande av råd, ledning och 

operationellt stöd till andra. De företag som ingår i informationsförädlarbranschens 

”konsultverksamhet avseende företags organisation” baserar sina råd eller sitt stöd 

främst på öppen data. Till exempel ingår företaget Lexpress AB, se bilaga 6 och 7. 

Företaget beskriver sig själv som Sveriges största och minsta juridiska nyhetstjänst och 

rättsfallsdatabas (Lexpress, 2015) Företaget ingår i informationsförädlarbranschens 

”konsultverksamhet avseende företags organisation” eftersom att nyheterna samt 

rättsfallen som publiceras är öppen data.  

 

(63.28) Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 

Undergruppen omfattar företag som avser att inkassera fordringar och sammanställa 

kredit och anställningsupplysningar för individer och företag. (Bolin & Nordberg, 2007, 
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s. 298) De företag som sysslar att inkassera fordringar kommer inte ingå i 

informationsförädlarbranschens ”inkassoföretags och kreditupplysningsföretags 

verksamhet”, utan endast de företag som sysslar med att sammanställa kredit och 

anställningsupplysningar. Ett exempel på ett företag som ingår i undergruppen är UC 

AB, se bilaga 6 och 7. UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag 

(UC, 2015). Anledningen till att de ingår i informationsförädlarbranschens undergrupp 

är att datamaterialet de använder sig av då de gör kreditupplysningar till stor del består 

av öppen data.  

 

För att se fullständiga listan på hur många företag de olika undergrupperna innehåller, 

se bilaga 7.  

 

4.2 Tillvägagångssätt: Konkurrens 
4.2.1 Marknadskoncentration 
RQ1: Är marknadskoncentrationen lägre i informationsförädlarbranschen år 2013 än 

år 2010?  

 

För att ta reda på om konkurrensen inom informationsförädlarbranschen förändrats 

sedan PSI-lagen implementerades kommer vi att beräkna marknadskoncentration. 

Marknadskoncentrationen kommer att beräknas på undergruppsnivå, vilket innebär att 

vi kommer att kunna se hur marknadskoncentrationen förändrats för olika delar av 

branschen. Anledningen är att företagen måste vara konkurrenter för att måttet ska 

fungera (Feng et al., 2013, s. 402). Det vanligaste måttet som används av forskare vid 

beräkning av marknadskoncentration för en bransch är HHI. 

 

Matematiskt beräknas HHI som följande, se figur 6. 

 

 
Figur 6. Matematiskformel HHI (Rhoades, 1993, s. 188). 

 

MAi representerar marknadsandelen för företaget i och n är antalet företag i branschen. 

För att mäta företagens marknadsandel i respektive detaljgrupp kommer vi att titta på 

företagens omsättning i relation till marknadsomsättningen, där marknadsomsättningen 

beräknas som summan av företagens totala omsättning i undergruppen (Farris et al., 

2010, s. 33). 

 

4.3 Tillvägagångssätt: Tillväxt 
Enligt Bengtson & Shekarabi (2015, s. 51) är det främsta syftet med PSI-lagen att skapa 

förutsättningar för vidareutnyttjande av öppen data, vilket ska leda till ekonomisk 

tillväxt, ökad öppenhet mellan myndigheter och enskilda samt bidra till att medborgarna 

får en bättre service. I denna studie kommer vi att undersöka tillväxten av: Antalet 

företag, antalet anställda, förädlingsvärdet samt nettoomsättningen. 

 

  



38 

 

4.3.1 Antalet företag 
RQ2: Är antalet företag i informationsförädlarbranschen fler år 2013 än år 2010? 

 

För att undersöka hur förändringen av antalet företag i informationsförädlarbranschen 

varit kommer vi att använda information ifrån databasen Retriever. Vi laddar ner till 

företagens nettoomsättning för åren 2005 till 2013. Alla de företag som Retriever har 

uppgifter om räknas som aktiva och de företag som Retriever saknar uppgifter om 

räknar vi som inaktiva.  

 

Exempel: Corrigo Finans AB är en medlem av informationsförädlarbranschen. Som går 

att se i tabell 8 nedan var deras nettoomsättning ett streck år 2011. Det betyder att 

Retriever saknar uppgifter om Corrigo Finans AB för år 2011. Vi tolkar det som att 

företaget inte var aktivt då. Corrigo Finans AB har därför ingått i branschen sedan år 

2012 och framåt.  

  
Tabell 8. Exempel: Beräkning av antalet företag. 

Företagsnamn Nettoomsättning 

2013 (tkr) 

Nettoomsättning 

2012 (tkr) 

Nettoomsättning 

2011 (tkr) 

Corrigo Finans AB 1433 45 - 

 

Genom att använda denna metod kan det inte vara fler företag i branschen år 2010 än år 

2013. Troligtvis kommer det att vara färre företag år 2010 eller eventuellt lika många. 

Det som kan vara intressant är trenden före och efter PSI-lagen infördes. Ifall det går att 

se om PSI-lagen påverkat antalet nya företag eller inte. 

 

4.3.2 Antalet anställda 
RQ3: Är antalet anställda i informationsförädlarbranschens fler år 2013 än år 2010? 

 

För att ta reda på om antalet anställda i informationsförädlarbranschen förändrats mellan 

åren 2010 och 2013, kommer vi att inhämta information ifrån företagens 

årsredovisningar med hjälp av databasen Retriever. I databasen Retriever går det med 

hjälp av färdiga nyckeltal informera sig om antalet anställda i respektive företag under 

tidsperioden samt den årliga procentuella förändringen.  

 

Förändringen av antalet anställda beräknas som följande: 

 

((Antal anställda-Antal anställda[föregående års bokslut])/Antal anställda[föregående 

års bokslut]) * 100 (Retriever, 2014) 

  

4.3.3 Förädlingsvärde 
RQ4: Är informationsförädlarbranschens tillskott till Sveriges BNP högre 2013 än år 

2010? 

 

Förädlingsvärdet är det mervärde som företag skapar utifrån det material som köps in. 

(Begg et al., 2011, s. 365) Till exempel: Om ett företag har köpt in råvaror för 100 och 

sedan säljer en förädlad version av varan för 1000 är förädlingsvärdet 900. I denna 

studie har förädlingsvärdet beräknats som följande: 

 

Rörelseresultat + Personalkostnader + Avskrivningar + Jämförelsestörande poster 

(Retriever, 2014) 
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Förädlingsvärdet räknades ut genom att inhämta finansiellinformation ifrån Retriever. 

Den ekonomiska tillväxten beräknas sedan som den procentuella förändringen av 

landets BNP från föregående år. 

 

Tillväxten i förädlingsvärdet räknades ut genom formeln: 

 

(Förädlingsvärdet −Förädlingsvärdet-1)⁄ Förädlingsvärdet-1 * 100 

 

Där t representerar år X och t-1 representerar året innan (Penman, 2012, s. 393-394). 

Förändringen kommer att beräknas för åren 2006 till 2013, då 2005 är första året vi 

hämtar finansielldata om företagen 

 

4.3.4 Nettoomsättning 
RQ5: Är nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen högre år 2013 än år 

2010? 

 

Tidigare uppskattningar har gjorts om informationsförädlarbranschens värde i Europa. 

Uppskattningarna varierar mellan 26,1 och 68 miljarder euro årligen. (Dekkers et al., 

2006, s. 33; Europeiska Kommissionen, 2000, s. 6) Genom implementeringen av PSI-

lagen hoppas många att nya och befintliga företag ska kunna skapa nya 

affärsmöjligheter utifrån de utökade möjligheterna att förädla öppen data. (Eriksson, 

2015, s. 3) För att kunna mäta om marknaden vuxit kommit vi i denna studie att titta på 

företagens nettoomsättning med hjälp av databasen Retriever. Vi laddar ner information 

om företagens nettoomsättning för åren 2005 till 2013. Resultatet kommer sedan 

presenteras i empiri kapitlet. 

 

För att mäta förändringen i nettoomsättningens tillväxt i procent kommer vi att använda 

oss av följande formel: 

 

(Nettoomsättningt −Nettoomsättningt-1)⁄Nettoomsättningt-1 * 100 

 

Där t representerar år X och t-1 representerar året innan. (Penman, 2012, s. 393-394) 

Förändringen kommer att beräknas för åren 2006 till 2013, då 2005 är första året vi kan 

inhämta data ifrån. 

 
För att mäta den genomsnittliga tillväxttakten under en tidsperiod kommer vi att 

summera de årliga tillväxtvärdena för att sedan dividera summan med antalet 

mätvärden. 
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5.0 Empiri 
I detta avsnitt kommer resultaten ifrån studien att presenteras. Resultatet kommer att 

presenteras för åren 2005 till 2013 eftersom det kan vara intressant att få en 

uppfattning om hur branschen utvecklats före och efter PSI-lagen. I den första delen 

presenteras studiens resultat för konkurrensen mätt som marknadskoncentration i 

branschen. I den andra delen presenteras resultaten för branschens tillväxt mätt som 

antal företag, antalet anställda, förädlingsvärde och nettoomsättning. Resultaten 

presenteras först på en aggregerad nivå för hela branschen och därefter på 

disaggregerad nivå för enskilda undergrupper, se figur 7. 

 

 
Figur 7. Informationsförädlarbranschen indelad i undergrupper. 

 

5.1 Konkurrens 
För att ta reda på om konkurrensen inom informationsförädlarbranschen förändrats 

sedan PSI-lagen implementerades kommer vi att beräkna marknadskoncentration. 

Marknadskoncentrationen kommer att beräknas på undergruppsnivå, vilket innebär att 

vi kommer att kunna se hur marknadskoncentrationen förändrats för olika delar av 

branschen. Anledningen är att företagen måste vara konkurrenter för att måttet ska 

fungera (Feng et al., 2013, s. 402). 

 

5.1.1 Marknadskoncentration 
RQ1: Är marknadskoncentrationen lägre i informationsförädlarbranschen år 2013 än 

år 2010?  

 

HHI-koncentrationen har för alla undergrupper förutom ”Dataprogrammering” minskat 

mellan åren 2005 och 2013, se resultaten i tabell 9.  

 

År 2010 hade undergruppen ”Utgivning av annan programvara” ett HHI-värde på 4210 

punkter. År 2013 hade HHI sjunkit med 814 punkter till 3396. I undergruppen 

”Dataprogrammering” var HHI-värdet 1845 punkter år 2010 och 2027 punkter år 2013, 

HHI-värdet har helt enkelt ökat med 182 punkter under perioden. Undergruppen 
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”Konsultverksamhet avseende företags organisation” hade år 2010 ett HHI-värde på 

4954 punkter och år 2013 var det 4875 punkter. HHI-värdet har således sjunkit med 79 

punkter under perioden. År 2010 hade undergruppen ”Inkassoföretags och 

kreditupplysnings verksamhet” ett HHI-värde på 1180 punkter och år 2013 på 1011 

punkter vilket motsvarar en minskning med 169 punkter. 

 
Tabell 9. HHI för UAAP, DAPR, KAFO och IOKV åren 2005-2013. 

Hirschman-Herfindahl index 2005-2013 
 Utgivning av 

annan 

programvara 

 

Dataprogrammering 

Konsultverksamhet 

avseende företags 

organisation 

Inkassoföretags 

och 

kreditupplysnings 

verksamhet 

2013 3396 2027 4875 1011 

2012 3392 1952 4885 1103 

2011 4006 2013 4885 1119 

2010 4210 1845 4954   1180 

2009 4303 1897 5064 1213 

2008 4338 1876 5096 1250 

2007 4141 1813 5219 1355 

2006 4143 1836 5543 1433 

2005 5106 1930 7009 1380 

 

5.2 Tillväxt 
Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2003, s. 76) är ett av de främsta syftena 

med PSI-direktivet att skapa förutsättningar för vidareutnyttjande av öppen data, vilket 

ska leda till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet mellan myndigheter och enskilda samt 

bidra till att medborgarna får en bättre service. I detta avsnitt kommer vi att undersöka 

tillväxten av: Antalet företag, antalet anställda, förädlingsvärdet samt 

nettoomsättningen. Tillväxten kommer att beräknas på undergruppsnivå för åren, vilket 

innebär att vi kommer att kunna se hur olika delar av branschen förändrats. 

 

5.2.1 Antalet företag 
RQ2: Är antalet företag i informationsförädlarbranschen fler år 2013 än år 2010? 

 

Antalet företag i informationsförädlarbranschen har ökat från 88 företag år 2005 till 130 

företag år 2013. Den enskilt största ökningen var år 2008 när nio nya företag tillkom. 

De övriga åren har ökningen av antalet företag varierat mellan ett och åtta stycken. 

Mellan åren 2005 och 2013 har det tillkommit; 23 företag i gruppen övriga, sex 

kreditupplysningsföretag, sex konsultföretag, tre dataprogrammeringsföretag och fyra 

företag som sysslar med utgivning av annan programvara, se tabell 10 nedan. 

Procentuellt har företagen som sysslar med konsultverksamhet avseende företags 

organisation vuxit mest (46,15 %) under perioden och kreditupplysningsföretagen är 

den grupp som vuxit minst i antalet nya företag (22,22 %). 
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Tabell 10. Antalet företag i Informationsförädlarbranschen 2005-2013. 

Antalet företag 2005-2013 
 

År 

Utgivning av 

annan 

programvara 

 

Dataprogr

ammering 

Konsultverksa

mhet avseende 

företags 

organisation 

Inkassoföretags 

och 

kreditupplysni

ngs verksamhet 

 

Övriga 

 

Totalt 

2013 10 14 13 27 66 130 

2012 10 14 13 27 64 128 

2011 10 14 11 25 64 124 

2010 8 13 11 25 61 118 

2009 8 13 11 23 57 112 

2008 8 13 10 21 54 106 

2007 8 12 8 21 48 97 

2006 6 10 8 21 44 89 

2005 6 11 7 21 43 88 

 

Under perioden 2010 till 2013 har det totalt tillkommit tolv nya företag i branschen 

varav två respektive ett företag har tillkommit i undergrupperna ”Utgivning av annan 

programvara” och ”Dataprogrammering”. Undergrupperna ”Konsultverksamhet 

avseende företags organisation och ”Inkassoföretags och kreditupplysningsverksamhet” 

har ökat med två företag mellan år 2010 och 2013. I gruppen övrigt har det tillkommit 

fem företag sedan 2010.  Genom att studera figur 8 kan vi se en relativt jämn ökning av 

antalet företag mellan åren 2005 till 2013.  

 

 
Figur 8. Antalet företag i informationsförädlarbranschen 2005-2013. 

 

5.2.2 Antalet anställda 
RQ3: Är antalet anställda i informationsförädlarbranschens fler år 2013 än år 2010?  

 

Europeiska kommissionen har en förhoppning om att PSI-direktivet ska leda till en 

ökning av antalet nyanställda inom informationsförädlarbranschen i medlemsländerna 

(Europaparlamentet och rådets direktiv, 2003, s. 76). I tabell 11 nedan visas antalet 
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anställda i de olika undergrupperna vid respektive bokslut i 

informationsförädlarbranschen i Sverige. 

 

Totalt har antalet anställda i informationsförädlarbranschen ökat från 9952 personer år 

2005 till 12480 personer år 2013, se tabell 11. Det motsvarar en ökning med 25,4 %. År 

2010 var 12459 personer anställda i branschen, så efter PSI-lagen implementerades 

2010 har endast 21 personer totalt sett anställts. Tittar vi på de enskilda undergrupperna 

kan vi se att skillnaden är större. Exempelvis har 181 personer anställts i 

branschundergruppen ”Utgivning av annan programvara” sedan 2010 vilket motsvarar 

en ökning med 51 %. I undergruppen ”Dataprogrammering” har 78 personer anställts 

sedan samma period, vilket motsvarar en ökning med 22,3 %. I Gruppen 

”Konsultverksamhet avseende företags organisation” har antalet anställda i branschen 

minskat med 1660 personer under perioden 2010 till 2013. Den enskilt största orsaken 

till nedgången i antalet anställda beror på företaget Eniro AB, vilka tappade 1441 

medarbetare under perioden. ”Inkassoföretags och kreditupplysnings verksamhet” har 

ökat med 180 medarbetare från 2010 till år 2013. Det motsvarar en ökning med 9,8 %. I 

undergruppen övrigt har antalet anställda vuxit från 2351 personer år 2010 till 3590 år 

2013. Det motsvarar en procentuell ökning med 52,7 %. 

 
Tabell 11. Antalet anställda i informationsförädlarbranschen 2005-2013. 

Antalet anställda 2005-2013 
 

År 

Utgivning av 

annan 

programvara 

 

Dataprogr

ammering 

Konsultverksa

mhet avseende 

företags 

organisation 

Inkassoföretags 

och 

kreditupplysni

ngs verksamhet 

 

Övriga 

 

Totalt 

2013 545 428 5899 2018 3590 12480 

2012 438 427 6402 2036 3190 12493 

2011 376 418 6751 2018 2627 12313 

2010 361 350 7559 1838 2351 12459 

2009 380 376 8303 1779 2549 13387 

2008 363 356 8089 1694 2501 13003 

2007 231 318 7528 1514 2135 11726 

2006 172 240 2433 1579 1706 10951 

2005 151 219 5431 1245 2906 9952 

 

I figur 9 nedan visas en linjegraf över antalet anställda i informationsförädlarbranschen 

mellan år 2005 och 2013. Vi kan se att det var en ökning av antalet anställda mellan 

åren 2005 och 2009 och från 2010 och framåt har antalet anställda i branschen mer eller 

mindre stagnerat. 
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Figur 9. Antalet anställda i informationsförädlarbranschen 2005-2013. 
 

I datamaterialet kunde vi se att ett enskilt företag, Eniro AB, påverkade resultatet i stor 

omfattning, eftersom att de är en så pass stor arbetsgivare. Då denna studie avser att 

studera alla företag i branschen valde vi att skapa ytterligare en figur där Eniro AB inte 

är med, se figur 10. I den nya figuren kan vi se att det var en kraftig ökning av antalet 

anställda i branschen mellan åren 2005 till 2008. Under åren 2009 och 2010 stagnerade 

antalet anställda för att sedan återigen öka från år 2011. 

 

 
Figur 10. Antalet anställda i informationsförädlarbranschen utan Eniro AB åren 2005-2013. 

 

I figur 11 nedan presenteras en jämförelse mellan tillväxttakten av antalet anställda i 

privatsektor i Sverige och informationsförädlarbranschen exklusive Eniro AB under 

åren 2006 och 2013. Av figuren går det att utläsa att den procentuella tillväxttakten i 
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informationsförädlarbranschen överlag har varit högre mellan åren 2006 till 2009 och 

2011 till 2013 än motsvarande tillväxttakt i privatsektor i Sverige. 

 

 
Figur 11. Procentuell förändring av antalet sysselsatta mellan åren 2006-2013. 

 

5.2.3 Förädlingsvärde 
RQ4: Är informationsförädlarbranschens tillskott till Sveriges BNP högre 2013 än år 

2010? 

 

Förädlingsvärdet är företagens tillskott i BNP. Det årliga förädlingsvärdet har för 

branschen utan Eniro från 2005 till 2013 ökat från 3,7 miljarder kr till ett ekonomiskt 

bidrag på 7,8 miljarder kr vilket är en ökning på ca 113,5 %, se figur 12. Ökningen i 

förädlingsvärdet var omfattande mellan åren 2005 och 2009 för att sakta in 2010 och 

åter stiga 2011 och framåt. För branschen med Eniro så har förädlingsvärdet ökat från 

7,4 miljarder kr 2005 till 11,2 miljarder kr 2013, vilket är en ökning på ca 51,7 %. 

Förädlingsvärdet var som högst 2009 när det var 12 miljarder kr.  
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Figur 12. Totalt förädlingsvärde i informationsförädlarbranschen åren 2005-2013. 

 

Tillväxten var hög 2006 med en tillväxttakt på ca 40 % utan Eniro, se figur 13. 

Tillväxten avtog därefter snabbt och minska till att ligga på ca 5 % 2007. Tillväxten fick 

där åter en skjuts 2008 och blev ca 17 %. Tillväxt minskade sen fram till 2010 och låg 

då på 0,1 %. Därefter har det ekonomiska bidragit vuxit med ca 7,2 % och 4,7 % de 

nästkommande åren. Den genomsnittliga tillväxten har varit 10,54 %. Tillväxten för 

branschen med Eniro var hög 2006 på ca 42 % den sjönk därefter snabbt och blev 

negativ 2010 på ca 7,9 %. Tillväxten blev återigen positiv 2012 på 7,5 % och 2013 var 

den 0,57 %. 

 

 
Figur 13. Procentuell tillväxt av förädlingsvärde år 2006-2013. 

 

En jämförelse mellan tillväxten av förädlingsvärdet i informationsförädlarbranschen och 

Sveriges, mellan åren 2006 och 2013 presenteras nedan i figur 14. Tillväxten av 

förädlingsvärdet i informationsförädlarbranschen var högre än tillväxten i Sverige alla 
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år förutom 2010 och 2011. I informationsförädlarbranschen var tillväxten som högst år 

2006, då den var ca 40 % och som lägst 2010 med 0,1 %. BNP tillväxten i Sverige var 

under perioden som högst under 2010 med en tillväxt på 6 % och som lägst 2009 med  

-5,2 %. 

 

 
Figur 14. Procentuell förändring av förädlingsvärde mellan åren 2006-2013. 

 

De enskilda undergruppernas procentuella andel av förädlingsvärdet i 

informationsförädlarbranschen är presenterade i tabell 12 nedan. ”Utgivning av annan 

programvaras” andel av aggregerat förädlingsvärde har utvecklats från 1,76 % 2005 till 

3,24 % år 2013. ”Dataprogrammering” har utvecklats från 2,44 % 2005 till 3,39 %. 

Andelen totalt sjunkit från 4,91 % 2005 till 4,84 % 2013. ”Konsultverksamhet avseende 

företagsorganisation” har utvecklats från 58,83 % 2005 till 50,68 % 2013, som högst 

var den 72,17 % av förädlingen 2007. ”Inkassoföretags och 

kreditupplysningsverksamhet” har stigit från 17,65 % 2005 till 19,90 % 2013. ”Övriga” 

har haft en ökning i andel av aggregerat förädlingsvärde som 2005 var 19,32 % och 

bestod 2013 till 21,49 % av den totala förädlingen. 
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Tabell 12. Procentuell fördelning av förädlingsvärdet mellan undergrupperna år 2005-2013. 

Procentuell andel av förädlingsvärdet i informationsförädlarbranschen 

2005-2013 
 

År 

Utgivning av 

annan 

programvara 

 

Dataprogr

ammering 

Konsultverksa

mhet avseende 

företags 

organisation 

Inkassoföretags 

och 

kreditupplysni

ngs verksamhet 

 

Övriga 

 

Totalt 

2013 4,54 3,39 50,68 19,90 21,49 100,00 

2012 3,58 3,53 56,35 18,67 17,86 100,00 

2011 3,24 3,71 58,26 17,40 17,39 100,00 

2010 2,94 3,20 63,59 15,61 14,66 100,00 

2009 3,00 2,44 68,11 13,16 13,30 100,00 

2008 2,71 2,50 69,61 13,57 11,62 100,00 

2007 1,90 2,17 72,17 14,08 9,68 100,00 

2006 1,51 2,03 70,03 13,66 12,77 100,00 

2005 1,76 2,44 58,83 17,65 19,32 100,00 

 

”Utgivning av annan programvara” har haft en kraftig ökning från 129,8 miljoner kr 

2005 till 360,7 miljoner kr 2009 för att sedan minska 2010 till 326, 5 miljoner kr, se 

figur 15. Därefter har de ekonomiska bidraget stabilt ökat till 507,1 miljoner kr 2013. 

Det årliga bidraget har total ökat med 290,68%. ”Dataprogrammering” har ökat stadigt 

mellan 2005 och 2013, däremot stannade tillväxten av och var låg 2009 för att sedan ta 

fart. Sen har det varit en liten negativ tillväxt i det ekonomiska bidraget 2013. 

 

 
Figur 15. Förädlingsvärde i UAAP och DAPR mellan åren 2005-2013. 

 

”Utgivning av annan programvara” har haft tillväxt som ökat från 21,1 % 2006 till  

54,3 % 2008, se figur 16. Därefter sjönk tillväxten snabbt till 14,3 % 2009 och blev 

negativ med 9,48 % 2010.  Under 2011 ökade tillväxten till 2,5 % för att under 2013 nå 

27,56 %. I genomsnitt var tillväxten i det ekonomiska bidraget 19,89 %. 

”Dataprogrammering” däremot har haft en genomsnittlig tillväxt på ca 10 % och 

pendlade mellan åren 2006 till 2012 mellan 1,18 och 24,3 %.  Tillväxten i det 

ekonomiska bidraget blev däremot negativt 2013 med 3,53 %.  
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Figur 16. Procentuell tillväxt  av förädlingsvärde i UAAP och DAPR åren 2006-2013. 

 

Konsultverksamhet avseende företagsorganisation har haft en stark utveckling i 

förädlingsvärdet mellan 2005 och 2009 för att sedan minska till 2013, se figur 17. 

Ökningen i förädlingsvärdet var särskilt markant mellan 2005 och 2006 då den ökade 

från 4,3 miljarder kr till 7,3 miljarder kr vilket motsvarar en ökning på ca 68,5 %. Efter 

det avtog tillväxten men ekonomiska bidraget fortsatte att växa till 2009 för att som 

mest nå ett förädlingsvärde på 8,2 miljarder kr och sen minska till 5,7 miljarder kr 2013. 

Vilket betyder att de har haft en total tillväxt på ca 30 %. Inkassoföretags och 

kreditupplysningsverksamhet har haft en ökning som är mer stabilt i sitt ekonomiska 

bidrag. Den har ökat från 1,3 miljarder kr 2005 till 2,2 miljarder kr 2013 vilket innebär 

en total ökning på ca 71 %. Detaljgruppen ”Övrigt” minskad med ca 380 miljoner kr 

från 2005 till 2007. Efter 2007 har däremot det ekonomiska bidraget ökat till ca 2,4 

miljarder kr 2013. Gruppen har däremot mellan 2005 och 2013 haft en total tillväxt på 

68,7 %. 

 

 
Figur 17. Förädlingsvärde i KAFO, IOKV och Övriga mellan åren 2005-2013. 
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”Konsultverksamhet avseende företagsorganisation” hade under 2006 en tillväxt på  

68,5 %. Därefter sjönk tillväxten till först ca 6 % och de nästkommande åren låg 

tillväxten på 4,47 % och 1,1 %, se figur 18. Från 2010 till 2013 förutom 2012 har 

tillväxten i det ekonomiska bidraget varit negativ och var som lägst under 2011 på -

14,68 %. I genomsnitt har tillväxten varit ca 5,77 %. ”Inkassoföretags och 

kreditupplysningsverksamhet” har däremot legat stabilt under åren och var som lägst 

2009 på 0,2 % och som högst 2012 på 15,38 % i genomsnitt har tillväxten varit 7,02 %. 

Gruppen ”övrigt” har haft en negativ förändringen i det ekonomiska bidraget 2006 och 

2007 där den som lägst var -21,78 % därefter vände trenden och den nådde en tillväxt 

på 29,99 % 2008. Den sjönk till ca 18 % och därefter ca 1,5 % 2010. Tillväxten ökade 

därefter igen för att lägga sig under 2011 och 2012 på ca 10 % för att sedan under 2013 

öka till 21,03 %. I genomsnitt har tillväxten varit ca 7,9 %. 

 

 
Figur 18. Procentuell tillväxt  av förädlingsvärde i KAFO, IOKV och Övriga åren 2006-2013. 

 

5.2.4 Nettoomsättning 
RQ5: Är nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen högre år 2013 än år 

2010?  

 

Den totala omsättningen har utvecklats från 14,1 miljarder kr år 2005 till 20,3 miljarder 

kr år 2013, se figur 19. Den största enskilda tillväxten av nettoomsättningen var med ca 

3,2 miljarder kr år 2006. En stor del av tillväxten går att härleda till företaget Eniro AB. 

Eniros tillväxt av nettoomsättningen var år 2006 ca 1,9 miljarder kr vid jämförelse med 

året innan. De övriga åren har tillväxten som mest varit 2 miljarder kr och som lägst  

-850 miljoner kr. Eftersom att Eniro AB har haft en stor påverkan på nettoomsättningen 

i hela informationsförädlarbranschen presenteras tillväxten i figurerna 19 och 20, både 

med och utan Eniro.  
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Figur 19. Total nettoomsättning i informationsförädlarbranschen åren 2005-2013. 

 

I procent har tillväxten av nettoomsättningen varierat mellan åren, se figur 20 nedan. 

Den högsta tillväxten i hela branschen var 22,87 % år 2006 och den lägsta tillväxten var 

-4,09 % år 2010. I genomsnitt har tillväxten av nettoomsättningen i hela branschen varit 

4,97 % per år. Den procentuella tillväxten utan Eniro var som högst år 2008 med  

16,29 % och som lägst 2010 med 2,91 %. I genomsnitt har tillväxten av 

nettoomsättningen varit 7,69 % per år ifall vi inte räknar med Eniro. För åren 2011 till 

2013 har tillväxten i genomsnitt varit 0,84 % och 4,98 % per år för hela 

informationsförädlarbranschen och branschen exklusive Eniro AB respektive.  

 

 
Figur 20. Procentuell tillväxt  av nettoomsättning år 2006-2013. 

 

Nettoomsättningen i undergruppen ”Utgivning av annan programvara” har ökat från 

218,7 miljoner kr år 2005 till 771,1 miljoner kr år 2013 vilket i procent motsvarar en 
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tillväxt på ca 252 %. I undergruppen ”Datorprogrammering” har nettoomsättning ökat 

från 324,9 miljoner kr till 629,4 miljoner kr, 2005 till 2013. Det motsvarar en tillväxt på 

93,5 %, se figur 21 nedan. ”Utgivning av annan programvara” hade en konstant tillväxt 

mellan 2005 och 2009. År 2010 sjönk nettoomsättningen något för att sedan återigen 

öka mellan 2011 till 2013. Den största tillväxten av nettoomsättningen var under år 

2013, då nettoomsättningen ökade med 113,6 miljoner kr. Nettoomsättningen i 

undergruppen ”Datorprogrammering” växte under varje år från 2005 till 2012. Trenden 

bröts år 2013 då nettoomsättningen sjönk med 22 miljoner kr. 

 

 
Figur 21. Nettoomsättningen i UAAP och DAPR mellan åren 2005-2013. 

 

Tillväxten av nettoomsättningen var hög för ”Utgivning av annan programvara” under 

2006 till 2008 och som högst år 2008 med en tillväxt på 42,89 %. För att sedan sjunka 

från 2009 till 2010. Den lägsta tillväxten var år 2010 då den var -0,96 %, se figur 22 

nedan. Mellan åren 2011 och 2012 ökade tillväxten med 2,33 % respektive 18,58 %. År 

2013 var tillväxten 17,28 %. Mellan åren 2010 och 2013 var tillväxten i genomsnitt 

14,13 % per år. Undergruppen ”Datorprogrammering” hade en jämn tillväxt på ca 16 % 

åren 2006 till 2008. Tillväxttakten sjönk sedan kraftigt ned till 6,42 % och 6,58 %, år 

2009 och 2010. År 2011 minskade tillväxten ytterligare till 2,62 % för att sedan stiga till 

8,68 % 2012. Tillväxten blev negativ först år 2013 med en minskning med 3,39 %. I 

genomsnitt har tillväxten mellan åren 2011 och 2013 varit 2,58 % per år. 
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Figur 22. Procentuell tillväxt  av nettoomsättningen i UAAP och DAPR åren 2006-2013. 

 

”Konsultverksamhet avseende företags organisation” omsatte år 2005 5,9 miljarder kr 

och nådde sin kulmen 2009 med en nettoomsättning på 11,4 miljarder kr, efter 2009 

sjönk nettoomsättningen stadigt varje år ner till 7,5 miljarder kr år 2013. Det enskilt 

största företaget i undergruppen är Eniro AB. Deras nettoomsättning var år 2005 4,8 

miljarder kr och år 2008 6,6 miljarder kr. Det motsvarar en ökning med 1,8 miljarder kr. 

Mellan åren 2009 och 2013 vände deras trend och nettoomsättningen sjönk, från 6,6 

miljarder kr till 3,7 miljarder kr år 2013. Det motsvarar en minskning med 2,9 miljarder 

kr. Undergruppen ”Inkassoföretags och kreditupplysnings verksamhet” har däremot 

stadigt ökat sin nettoomsättning från 2,2 miljarder kr 2005 till 4,2 miljarder kr år 2013. 

Den enskilt största ökningen i nettoomsättningen var år 2013 och den minsta var år 

2012. I samlingsgruppen övriga har nettoomsättningen ökat totalt sett mellan åren 2005 

till 2013 med 1,7 miljarder kr. Trenden var dock nedåtgående mellan åren 2005 och 

2007 för att sedan stadigt växa under åren 2008 till 2013, se figur 23. 
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Figur 23. Nettoomsättningen i KAFO, IOKV och Övriga mellan åren 2005-2013. 

 

Detaljgruppen ”Konsultverksamhet avseende företagsorganisation” hade 2006 en 

tillväxt på 69,33 % som sjönk kraftigt till en takt på 4,55 % år 2007. Tillväxten ökade 

till 8,1 % nästkommande år för att sedan minska till 1,14 % och fortsätta ned till en 

minskning på 13,47 % 2010 och har efter det fortsatt vara negativ, se figur 24. I 

genomsnitt har undergruppen haft en negativ tillväxt på -8,79 % per år mellan 2011 till 

2013. Ifall vi korrigerar resultatet genom att exkludera Eniro AB blir den årliga negativa 

tillväxten mellan 2011 och 2013 istället -5,54 %, se bilaga 8. 

 

”Inkassoföretags och kreditupplysnings verksamhet” hade en relativt jämn tillväxt på ca 

15-10 % åren 2006 till 2008 för att sedan minska 2009 till 2012. År 2009 var tillväxten 

9,39 % och sjönk till 2,53 % år 2012. År 2013 tog tillväxten åter fart och var då  

11,47 %, se figur 24. I genomsnitt har undergruppen haft en positiv årlig tillväxt på  

5,64 % mellan åren 2010 och 2013. 

 

Gruppen ”övriga” hade mellan 2006 och 2007 en negativ tillväxt från -23,63 % till -

12,2 %. Därefter steg tillväxten kraftigt år 2008 med 17,18 % för att sedan ligga på en 

jämn tillväxt omkring ca 10-12 % mellan åren 2009 till 2013, se figur 24. I genomsnitt 

var den årliga tillväxten av nettoomsättningen ca 11,25 % mellan åren 2010 och 2013.  
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Figur 24. Procentuell tillväxt  av nettoomsättningen i KAFO, IOKV och Övriga åren 2006-2013. 

 

De enskilda undergruppernas procentuella andel av nettoomsättningen i 

informationsförädlarbranschen är presenterade i tabell 13 nedan. ”Utgivning av annan 

programvaras” andel av aggregerat förädlingsvärde har utvecklats från 1,55 % 2005 till 

3,80 % år 2013. ”Dataprogrammering” har utvecklats från 2,30 % 2005 till 3,10 %. 

”Konsultverksamhet avseende företagsorganisation” har utvecklats från 41,75 % 2005 

till 36,81 % 2013, som högst var den 58,95 % av nettoomsättningen 2007. 

”Inkassoföretags och kreditupplysningsverksamhet” har stigit från 15,60 % 2005 till 

20,82 % 2013. ”Övriga” har haft en minskning i andel av aggregerad nettoomsättning 

som 2005 var 35,78 % och bestod 2013 till 35,48 % av den totala nettoomsättningen. 

 
Tabell 13. Procentuell fördelning av nettoomsättningen mellan undergrupperna år 2005-2013. 

Procentuell andel av nettoomsättning i informationsförädlarbranschen 

2005-2013 
 

År 

Utgivning av 

annan 

programvara 

 

Dataprogr

ammering 

Konsultverksa

mhet avseende 

företags 

organisation 

Inkassoföretags 

och 

kreditupplysni

ngs verksamhet 

 

Övriga 

 

Totalt 

2013 3,80 3,10 36,81 20,82 35,48 100,00 

2012 3,36 3,33 41,08 19,42 32,80 100,00 

2011 2,86 3,09 45,02 19,08 29,95 100,00 

2010 2,73 2,95 49,76 18,14 26,42 100,00 

2009 2,65 2,65 55,15 16,72 22,83 100,00 

2008 2,43 2,61 57,15 16,02 21,79 100,00 

2007 1,90 2,49 58,95 15,94 20,73 100,00 

2006 1,50 2,18 57,54 14,67 24,11 100,00 

2005 1,55 2,30 41,75 15,60 38,78 100,00 

 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Konsultverksamhet
avseende företags

organisation
69,33 4,55 8,1 1,14 -13,47 -11,43 -8,09 -6,84

Inkassoföretags och
kreditupplysnings

verksamhet
15,49 10,89 12,08 9,39 4,06 2,92 2,53 11,47

Övriga -23,63 -12,24 17,18 9,82 11 10,98 10,29 12,48
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6.0 Analys 
I detta kapitel kommer resultaten i empirin att analyseras utifrån tidigare teori inom 

området. Analysen kommer har delats in i fem olika delar, där varje del analyserar en 

egen forskningsfråga. I första delen kommer vi att analysera om konkurrensen i 

informationsförädlarbranschen förändrats sedan PSI-lagen. I andra delen kommer vi 

sedan att undersöka om tillväxten i branschen förändrats sedan lagen implementerades. 

Forskningsfrågorna studien ämnar att besvara presenteras nedan.  

 

6.1 Konkurrens  

- RQ1: Är marknadskoncentrationen lägre i informationsförädlarbranschen år 2013 

än år 2010?  

 

6.2 Tillväxt 

- RQ2: Är antalet företag i informationsförädlarbranschen fler år 2013 än år 2010?  

 

- RQ3: Är antalet anställda i informationsförädlarbranschens fler år 2013 än år 

2010? 

 

- RQ4: Är informationsförädlarbranschens tillskott till Sveriges BNP högre 2013 än 

år 2010? 

 

- RQ5: Är nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen högre år 2013 än år 

2010? 
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6.1 Konkurrens 
För att ta reda på om konkurrensen inom informationsförädlarbranschen förändrats 

sedan PSI-lagen implementerades har vi beräknat marknadskoncentration. 

Marknadskoncentrationen beräknades på undergruppsnivå, vilket innebär att vi kan se 

hur marknadskoncentrationen förändrats för olika delar av branschen. 

 

6.1.1 Marknadskoncentration 
RQ1: Är marknadskoncentrationen lägre i informationsförädlarbranschen år 2013 än 

år 2010?  

 

PSI-lagen utformades för att privata aktörer ska få möjlighet att skapa produkter och 

tjänster av offentliga myndigheters öppna data. De offentliga myndigheterna får på 

grund av lagen inte begränsa användningen av den öppna data som lämnas ut. Vilket 

innebär att privata aktörer numera fritt får bestämma vad de vill göra med materialet. 

Enligt teorin är PSI-lagen en konkurrenslagstiftning som finns till för att sänka 

inträdesbarriärerna till informationsförädlarbranschen. I det här avsnittet kommer vi att 

diskutera studiens resultat och koppla det till teorier för att utreda vilka effekter lagen 

medfört på konkurrensen i informationsförädlarbranschen. För att mäta om 

konkurrensen förändrats har vi undersökt hur marknadskoncentrationen i 

informationsförädlarbranschen förändrats mellan åren 2010 till 2013. 

 

Beroende på vilken marknadsstruktur en bransch tillhör kommer konkurrensen att se 

olika ut. I det här arbetet har vi delat in informationsförädlarbranschen i fyra olika 

branschundergrupper för att se hur olika delar av branschen utvecklats. I tabell 10 kan vi 

se att HHI-värdena för de fyra undergrupperna skiljer sig åt. Två av undergrupperna har 

en perfekt marknadsstruktur och två har en oligopolistisk marknadsstruktur, år 2010. 

(Djolov, 2013, s. 202) Inträdesbarriärerna till en bransch som präglas av en 

oligopolistisk marknadsstruktur är enligt teorin mycket högre än de som finns i 

branscher med perfekt marknadsstruktur. (Begg et al., 2011, s. 198) Ett exempel på en 

annan bransch som är att betrakta som ett oligopol är till exempel bilindustrin. Då 

påverkas konsumentpriset på en Volvo inte enbart av Volvos egna 

produktionskostnader utan även av hur mycket bilar exempelvis Toyota producerar 

samt vilket pris de begär. Inträdesbarriärerna till de två undergrupperna inom 

informationsförädlarbranschen som är att betrakta som oligopol är inte jämförbara med 

dem som bilindustrin har. Inom bilindustrin är de största inträdesbarriärerna troligtvis 

att det krävs mycket kapital, de etablerade företagens varumärken, andra 

storskalsfördelar såsom spridning av fasta kostnader för produktionsanläggningar och 

forskning och utveckling, för att nämna några. Som ny aktör måste man därför satsa 

mycket pengar och resurser, samt producera många bilar för att ha en chans att klara sig. 

De två undergrupperna inom informationsförädlarbranschen som har en oligopolistisk 

marknadsstruktur är ”Utgivning av annan programvara” och ”Konsultverksamhet 

avseende företags organisation”. Branschundergrupperna sysslar med bland annat 

utgivning av programvara/applikationer som är baserad på öppen data eller 

tillhandahåller råd och ledning som är baserad på öppen data. Det krävs inte mycket 

kapital för att exempelvis utveckla en ny applikation som är baserad på öppen data. Att 

producera storskaligt eller att ha stora kostnadsfördelar får därför mindre betydelse. 

Eftersom det är bättre att utveckla en applikation som säljer bra än tio som säljer dåligt, 

finns det inga självklara fördelar av en storskalig produktion av till exempel 

applikationer. Den största inträdesbarriären till dessa branscher är därför tillgången till 

öppen data från offentliga myndigheter.  
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De två undergrupperna som har en perfekt marknadsstruktur har enligt teorin inga 

inträdesbarriärer alls. Ett exempel på en bransch med perfekt marknadsstruktur är ett 

fruktstånd. (Begg et al., 2011, s. 198) Det krävs helt enkelt små kapitalinvesteringar, är 

enkelt att få tag på varor att sälja samt lätt att få tillgång till etablerade 

distributionskanaler. De undergrupper i informationsförädlarbranschen som har denna 

marknadsstruktur år 2010 är ”Dataprogrammering” och ”Inkassoföretags och 

kreditupplysningsföretags verksamhet”. Dessa undergrupper sysslar med utveckling av 

hemsidor eller systemprogramvara som bygger på öppen data eller gör 

kreditupplysningar. Den största potentiella inträdesbarriären i dessa branscher borde 

också vara tillgången till öppen data. Men eftersom marknadsstrukturen redan är perfekt 

kan den inträdesbarriären inte vara speciellt hög från början. 

 

År 2013 var det en undergrupp som hade perfekt marknadsstruktur, två som var 

monopolistiska och en som var att betrakta som ett oligopol, se tabell 5 och 10. Något 

som är intressant är att undergruppen ”Dataprogrammering” har gått från en perfekt 

marknadsstruktur till en monopolistisk marknadsstruktur, efter att PSI-lagen 

implementerats. Skillnaden i praktiken är däremot inte mer än 182 HHI-punkter. Dock 

anser ”Department of Justice” (2010, s. 19) att en förändring på 200 HHI-punkter eller 

mer är mycket och att det med stor sannolikhet medför en märkbar försämring av 

konkurrensen inom branschen. Troligtvis är det inte PSI-lagen som är orsaken till den 

högre marknadskoncentrationen, eftersom den syftar till att underlätta för företagen 

inom branschen och inte tvärtom. Om vi tittar på hur hela 

”Dataprogrammeringsbranschen” utvecklats mellan åren 2010-2013, kan vi se att HHI 

värdet istället sjunkit med 225 punkter, se bilaga 9. Utifrån det här drar vi slutsatsen att 

PSI-lagen inte haft önskad effekt för branschundergruppen ”Dataprogrammering”. En 

annan intressant förändring är att undergruppen ”Utgivning av annan programvara” har 

gått från en oligopolistisk marknadsstruktur till en monopolistisk och att HHI värdet har 

sjunkit med 814 punkter. Som nämnt ovan är en förändring på mer än 200 HHI-punkter 

mycket. Det blir dessutom mer anmärkningsvärt om vi även beaktar att HHI ökat med 

59 punkter i hela branschundergruppen ”Utgivning av annan programvara”, se bilaga 9. 

Skillnaden mellan hur informationsförädlarbranschens ”Utgivning av annan 

programvara” och alla företag som tillhör branschen är då 873 HHI-punkter, sedan PSI-

lagen implementerades. Den största inträdesbarriären till branschen var som tidigare 

nämnt tillgången till öppen data. I empirin kan vi se att antalet företag i undergruppen 

ökade med 25 % år 2011, ett år efter att PSI-lagen implementerades och redan 2012 

blev det en märkbar förändring i HHI-värdet. Troligtvis har PSI-lagen därför gjort det 

enklare för företagen i ”Utgivning av annan programvara” att få tag på relevant öppen 

data. Dock är det relativt få företag i branschundergruppen (tio stycken), vilket gör att 

man inte ska dra för långtgående slutsatser av detta. Men oavsett kan vi konstatera att 

det borde blivit en märkbart ökad konkurrens inom undergruppen. 

 

I undergruppen ”Konsultverksamhet avseende företags organisation” är 

marknadsstrukturen fortfarande oligopol, år 2013. HHI förändringen från 2010 till 2013 

var endast 79 punkter lägre. Förändringen är så pass liten att den med största 

sannolikhet inte är märkbar i praktiken. (Department of Justice, 2010, s. 19) Om vi 

istället tittar till hur hela branschen ”Konsultverksamhet avseende företags 

organisation” utvecklats kan vi se en skillnad, se tabell 6 och bilaga 9. Om alla företag i 

branschen beaktas har HHI istället ökat med 53 punkter tillskillnad från minskningen 

med 79 punkter för företagen som ingår i informationsförädlarbranschen. Utifrån det här 

resultatet kan vi inte se att PSI-lagen haft någon effekt. Företagen som tillhör 
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undergruppen i informationsförädlarbranschen sysslar med att tillhandahålla råd och 

ledning som är baserad på öppen data. En tänkbar orsak till varför lagen inte haft någon 

effekt är att PSI-lagen inte påverkar vilken öppen data som får lämnas ut eller i vilken 

form den ska lämnas ut. Huvudregeln är fortfarande att allt datamaterial måste finnas 

tillgängligt som papperskopior, det måste inte kunna skickas digitalt. Därför tror vi den 

verkliga effekten inom branschundergruppen har fått en obetydlig påverkan för 

aktörerna och därför inte påverkat konkurrensen. Likaså har marknadsstrukturen inte 

förändrats i undergruppen ”Inkassoföretags och kreditupplysnings verksamhet” mellan 

åren 2010 och 2013. Dock är skillnaden större, HHI sjönk med 169 punkter, se tabell 6. 

Fast om vi jämför med hur hela branschen ”Inkassoföretags och kreditupplysnings 

verksamhet” förändrats kan vi se att HHI där sjunkit med 364 punkter, se bilaga 9. Det 

är dock en skillnad mellan grupperna, då vi jämför med hela branschen räknar vi även 

med inkassoföretag fast i informationsförädlarbranschens undergrupp är de företagen 

exkluderade. Att HHI sjunkit med 169 punkter beror troligtvis på att två nya aktörer 

etablerats på marknaden sedan 2010. Att PSI-lagen är orsaken till att de etablerats tror 

vi inte. Anledningen är att marknadsstrukturen redan var perfekt inom branschen innan 

PSI-lagen togs i kraft. Vilket innebär att inträdesbarriärerna teoretiskt är små eller 

obefintliga. Och om vi jämför antalet företag i branschen mellan 2005 till 2010, kan vi 

se att det är fyra fler aktörer 2010. Att två nya företag därför etablerats efter 2010 är 

inget konstigt.  

 

Det ska finnas ett teoretiskt samband mellan antalet företag i branschen och hur 

konkurrensen, mätt som marknadskoncentration ser ut. (Rhoades, 1993, s. 188-189; 

Rhoades, 1980, s. 146) Ifall vi jämför den procentuella förändringen av 

marknadskoncentrationen för de fyra undergrupperna i informationsförädlarbranschen 

och jämför den med den procentuella förändringen av HHI kan även vi se ett samband 

mellan åren 2010-2013. I Informationsförädlarbranschen har dock alla grupper haft en 

tillväxt i antalet företag mellan åren, fast alla har inte haft en minskad 

marknadskoncentration. Däremot är det dem branschundergrupper som har fått flest 

procentuellt nya företag som även fått den procentuellt största negativa förändringen i 

marknadskoncentration. Den enda undergruppen som sticker ut är 

”Dataprogrammering” där antalet företag ökat med 7,7 % och marknadskoncentrationen 

också ökat med 9,86 %, vilket innebär att konkurrensen blivit svagare.  

 

Om vi fastställer att PSI-lagen är att betrakta som en förändring i 

informationsförädlarbranschen, borde företagsledare och entreprenörer vara intresserade 

av att skapa affärsmöjligheter utifrån detta. (Drucker, 1998, s. 149) Anledningen är att 

företagsledare är tvungna att kontinuerligt förnya sin verksamhet ifall de befinner sig i 

en konkurrensutsatt bransch. I informationsförädlarbranschen var konkurrensen att 

betrakta som perfekt i två undergrupper och som ett oligopol i två, år 2010. År 2013 

hade konkurrensen blivit svagare i en undergrupp (Dataprogrammering) och starkare i 

en annan (Utgivning av annan programvara). För att nya innovationer ska utvecklas 

inom en bransch är det troligare att det sker i branscher som initialt präglas av en låg 

konkurrens för att sedan öka. Eftersom att då accelereras innovationstakten inom 

branschen. (Aghion och Griffith, 2005, s. 720-721) I undergruppen ”Utgivning av annan 

programvara” minskade HHI med 814 punkter, vilket är att betrakta som en stor 

förändring. (Department of Justice, 2010, s. 19) Därför är det störst sannolikhet att nya 

produkter och tjänster tillkommit i den undergruppen. I de andra tre undergrupperna är 

sannolikheten mindre att nya innovationer tillkommit. Anledningen är att konkurrensen 

inte ökat i lika stor omfattning samt att vissa av branscherna redan befann sig i en 
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perfekt marknadsstruktur från början. En möjlig orsak till varför inte konkurrensen ökat 

mer än vad den gjort kan dels bero på att branschen befinner sig i tillväxt vilket medför 

att företagen inom branschen inte måste konkurrera med varandra. (Porter, 2008, s. 82) 

En annan orsak kan vara att aktörerna inom informationsförädlarbranschen inte är 

tillräckligt duktiga på att anpassa sina produkter eller tjänster efter kunderna. (Jobber & 

Fahy, 2009, s. 3) Det påverkar deras möjlighet att växa, risken för att de själva går i 

konkurs och även nya aktörers incitament till att etablera sig. 

 

De naturliga inträdesbarriärerna till informationsförädlarbranschen är låga. Vi tänker 

framförallt på behovet av kapital, storskalsfördelar, kostnadsfördelar, fördelen av ett 

etablerat varumärke eller svårigheten att distribuera sin produkt eller tjänst. Det som 

däremot har en påverkan på konkurrenssituationen inom branschen är vilken öppen data 

som är tillgänglig och framförallt i vilken form. Idag är mycket av den öppna data som 

offentliga myndigheter lämnar ut i pappersform. Anledningen är att det inte finns en 

lagstiftning som kräver att den ska finnas tillgänglig digitalt. Vår åsikt är att alla 

branschundergrupper har möjlighet att nå en perfekt marknadsstruktur, hur lång tid det 

kommer att ta och hur långt man vill gå, beror på utvecklingen av lagstiftningen. Desto 

enklare man gör det för nya aktörer att utveckla nya tjänster och produkter av öppen 

data, desto mer troligt är det att fler kommer att etablera sig i 

informationsförädlarbranschen. 

 

6.2 Tillväxt 
Enligt 1 §, PSI-lagen (SFS 2010:566) är ett av de främsta syftena med lagen att skapa 

förutsättningar för vidareutnyttjande av öppen data. Vidareutnyttjandet ska leda till 

ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet mellan myndigheter och enskilda samt bidra till att 

medborgarna får en bättre service (Bengtson & Shekarabi, 2015, s. 51). I detta avsnitt 

kommer vi att analysera tillväxten av antalet företag, antalet anställda, förädlingsvärdet 

samt nettoomsättningen. Resultaten kommer att analyseras på både aggregerad- och 

disaggregeradnivå för åren 2005 till 2013.  

 

6.2.1 Antalet nya företag 
RQ2: Är antalet företag i informationsförädlarbranschen fler år 2013 än år 2010? 

 

Anledningen till att vi undersökte huruvida antalet företag i 

informationsförädlarbranschen var fler år 2013 än 2010 var att få en uppfattning om 

PSI-lagen haft någon effekt på antalet nystartade företag. Utifrån resultatet kan vi 

konstatera att totalt tolv nya företag tillkommit i informationsförädlarbranschen mellan 

åren 2010 och 2013, se tabell 10. Den största ökningen i antalet företag var i 

samlingsgruppen ”Övriga” där fem nya företag tillkommit. De andra 

branschundergrupperna ökade med ett eller två företag under perioden. Genom att 

studera figur 8 kan vi dock se att ökningen av antalet företag i branschen har varit mer 

eller mindre jämnt fördelad mellan åren 2005 och 2013. Det går inte att se något 

trendbrott, åren efter 2010 i figur 8. Enligt Buccirossi et al., (2013, s.1324, 1334) borde 

de förbättrade villkoren i och med PSI-lagen attraherat fler nya företag än innan lagen, 

ifall den implementerats effektivt av myndigheterna. Med tanke på att det inte blev ett 

trendbrott i samband med PSI-lagen kan man därför argumentera för en ineffektiv 

implementering. Enligt Eriksson (2015, s.5) upplever många myndigheter svårigheter i 

att implementera PSI-lagen i praktiken. Ett exempel är att många myndigheter inte 

förstår nyttan med implementeringen för den egna verksamheten. Detta kan vara en 

orsak till att vi inte ser ett trendbrott efter att PSI-lagen började gälla. Antalet 
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nystartande företag påverkas också av konjunkturen. I Sverige har konjunkturen varit 

osäker under åren 2011 till 2013 (Ekonomifakta, 2014b). Vilket också kan vara en 

bidragande orsak till varför vi inte ser ett trendbrott i antalet nya företag efter PSI-lagens 

tillkomst. Forskningsfrågan RQ2 kan vi bekräfta, i och med att antalet företag i 

branschen är fler år 2013 än 2010. Ifall PSI-lagen är orsaken till detta måste vi dock 

lämna osagt.  

 

6.2.2 Antalet nya anställda 
RQ3: Är antalet anställda i informationsförädlarbranschens fler år 2013 än år 2010?  

 

Liknande lagstiftning till PSI-lagen har i USA lett till att antalet anställda i deras 

informationsförädlarbransch ökat (Europeiska kommissionen, 2000, s. 6). Europeiska 

kommissionen har en förhoppning om att PSI-direktivet ska leda till en ökning av 

antalet nyanställda inom branschen i medlemsländerna (Europaparlamentet och rådets 

direktiv, 2003, s. 76). 

 

I resultatet kan vi se att det var 21 personer fler som var anställda i 

informationsförädlarbranschen år 2013 än år 2010, se tabell 11. Enligt figur 9 kan vi se 

att trenden inom branschen var att fler personer anställdes mellan åren 2005 och 2009 

för att sedan stagnera från år 2010 och framåt. I den korrigerade figuren där vi tog bort 

Eniro AB som haft en svår period de senaste åren kunde vi urskilja en tydligare trend, se 

figur 10. Det vi kan se är att branschen då vuxit stadigt i antalet anställda sedan 2011 

och framåt. Ifall vi jämför utvecklingen i informationsförädlarbranschen med samtliga 

sysselsatta i privatsektor i Sverige kan vi se att de följer ett liknande mönster, se figur 2 

och 10. Den stora skillnaden är att procentuellt sett så har antalet anställda i 

informationsförädlarbranschen generellt vuxit i snabbare takt, se figur 11. Skillnaden i 

tillväxttakt mellan åren 2011 till 2013 är i genomsnitt kring 4 %, vid jämförelse av 

informationsförädlarbranschen med hela den privata sektorn i Sverige. Resultatet kan 

tolkas som att antalet anställda i informationsförädlarbranschen indirekt har påverkats 

av PSI-lagen i och med att nya och befintliga företag fått utökade affärsmöjligheter.  

 

6.2.3 Förädlingsvärde 
RQ4: Är informationsförädlarbranschens tillskott till Sveriges BNP högre 2013 än år 

2010? 

 

EU och den svenska regeringen har en förhoppning att den nya PSI-lagen ska öka 

branschens samlade förädlingsvärde och bidra till Sveriges BNP-tillväxt (Bengtsson & 

Shekarabi, 2015, s. 36). Vi är dock intresserade av om den ursprungliga PSI-lagen som 

implementerades 2010 haft någon effekt. I resultatet i figur 12 kan det utläsas att år 

2013 var informationsförädlarbranschens BNP-tillskott ca 74,7 miljoner kr högre än vad 

tillskottet var år 2010 och att det totala förädlingsvärdet år 2013 var ca 11,2 miljarder 

kr. Eftersom att förädlingsvärdet blev markant påverkat av Eniro AB så undersökte vi 

även tillväxten utan dem. Då blev ökningen i förädlingsvärdet från 2010 till 2013 ca en 

miljard kr.  

 

Mellan åren 2011 och 2012 var det osäkert i Europa, se figur 3 (Ekonomifakta, 2014b). 

Den osäkerheten går dock inte att se i tillväxten av förädlingsvärdet inom 

informationsförädlarbranschen, ifall vi bortser ifrån Eniro AB, se figur 14. Det kan vara 

att PSI-lagen hjälpte informationsförädlarbranschens tillväxt vilket medförde att den 

blev mindre påverkad av makroförhållanden än övriga ekonomin i Sverige. Enligt Begg 
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et al., (2011, s. 43) är det efterfrågan på de varor och tjänster som produceras i en 

ekonomi som styr tillväxten av förädlingsvärdet. Enligt Janssen (2011, s. 447) var ett av 

de huvudsakliga syftena med PSI-lagen att tillgängliggöra öppen data till en låg 

kostnad. Företagen kan därmed haft ytterligare möjlighet att minska kostnaderna för 

materialet och stimulera efterfrågan genom att sänka priserna (Axelsson et al., 1998, s. 

143-146). Vilket kan förklara branschens utveckling under 2011 och 2012. 

 

På en disaggregerad nivå har förädlingsvärdet i kronor mellan åren 2010 och 2013 ökat i 

alla undergrupper, ifall Eniro är exkluderat, se figur 15 och 17. Annars har 

”Konsultverksamhet avseende företags organisation” utvecklats negativt på grund av att 

Eniro AB är det största företaget i branschen samt att de haft en svår period sedan 2009. 

Deras sjunkande förädlingsvärde belastade tillväxten i hela branschen med ca 2,5 

miljarder kr efter 2009. De undergrupperna som utvecklats starkast under perioden 2010 

till 2013 är samlingsgruppen ”Övriga” och ”Utgivning av annan programvara” med en 

genomsnittlig tillväxt på 10,86 respektive 9,84 %.  Undergruppen ”Utgivning av annan 

programvara” och samlingsgruppen såg ett trendbrott år 2010 i tillväxttakten, se figur 

16 och 18. I de övriga undergrupperna går det inte att urskilja någon tydlig trend efter 

att PSI-lagen implementerades. De undergrupper som har presterat sämst under 

perioden är ”Dataprogrammering” och ”Konsultverksamhet avseende företags 

organisation” med en tillväxt på 6,87 % och -5,90 % per år respektive, se figur 16 och 

18. 

 

Uppdelningen av förädlingsvärdet mellan undergrupperna inom 

informationsförädlarbranschen har förändrats mellan 2010 och 2013, se tabell 12. Den 

enskilt största gruppen ”Konsultverksamhet avseende företags organisation” är den 

största förloraren som tappat 7,58 %. Detta beror troligtvis på att Eniro AB tappat 

marknadsandelar under perioden. Undergruppen ”Dataprogrammering” ökade endast 

0,19 %. Den gruppen som har vuxit starkast under perioden är ”Övriga” som ökat med 

6,83 %. Då företagen i gruppen ”Övriga” befinner sig i många olika branscher kan det 

indikera på att PSI-lagen haft en effekt på förädlingsvärdet. Ifall exempelvis 

myndigheterna sänkt priserna vid utlämnande av öppen data kommer företagens 

förädlingsvärde att öka under förutsättning att de kan behålla samma priser mot kund 

(Begg et al., 2011, s. 365). Även undergrupperna ”Inkassoföretags och 

kreditupplysnings verksamhet” samt ”Utgivning av annan programvara” har ökat sin 

andel av branschen samlade förädlingsvärde något från 2010 till 2013. 

 

Sammanfattningsvis: Om vi exkluderar Eniro AB har förädlingsvärdet i 

informationsförädlarbranschen ökat med ca en miljard kr från 2010 till 2013. 

Ekonomiska bidraget från informationsförädlarbranschen till Sveriges BNP uppgår till 

ca 11,2 miljarder kr år 2013. Den undergruppen som bidragit mest procentuellt till 

tillväxten är ”Utgivning av annan programvara” med en utveckling på 55,33 % under 

perioden vilket kan indikera att PSI-lagen haft en påverkan på undergruppen. 

Undergruppen ”Konsultverksamhet avseende företags organisation” har utvecklats 

sämst, till stor del på grund av företaget Eniro AB. Detta har medfört att 

förädlingsvärdet är mer jämnt fördelad mellan de olika undergrupperna år 2013 än 

2010, fast stora skillnader fortfarande existerar. Vi kan bekräfta forskningsfrågan, att 

förädlingsvärdet är högre i branschen år 2013 än 2010. Vi såg även ett trendbrott i 

utvecklingen av tillväxttakten för undergruppen ”utgivning av annan programvara” 

mellan åren 2011 och 2013. 
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6.2.4 Nettoomsättning 
RQ5: Är nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen högre år 2013 än år 

2010? 

 

Tidigare uppskattningar har gjorts om informationsförädlarbranschens värde i Europa. 

Uppskattningarna varierar mellan 26,1 och 68 miljarder euro årligen. (Dekkers et al., 

2006, s. 33; Europeiska Kommissionen, 2000, s. 6) Genom implementeringen av PSI-

lagen hoppas många att nya och befintliga företag ska kunna skapa nya 

affärsmöjligheter utifrån de utökade möjligheterna att förädla öppen data (Eriksson, 

2015, s. 3). För att kunna mäta om marknaden vuxit kommer vi i detta avsnitt att 

analysera företagens nettoomsättning. 

 

Nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen har ökat från 19,8 miljarder kr år 

2010 till 20,3 miljarder kr år 2013. Eftersom ett av företagen (Eniro AB) i branschen var 

markant större än de andra samt haft en svår period de senaste åren valde vi att även 

undersöka utvecklingen av nettoomsättningen utan dem, se figur 19.  Resultaten visade 

då istället en utveckling av nettoomsättningen från 14,5 miljarder kr år 2010 till 16,7 

miljarder kr år 2013. Mellan de åren har marknaden därför vuxit med ca 500 miljoner kr 

eller 2,2 miljarder kr beroende på om vi inkluderar Eniro AB eller inte, vilket motsvarar 

en årlig tillväxt på ca 0,84 % eller 4,98 % respektive, se figur 20. Vi kan utifrån detta 

resultat konstatera att Sveriges bidrag till informationsförädlarmarknadens värde i 

Europa är ca 20 miljarder kr. 

 

På en disaggregerad nivå har nettoomsättningen mellan åren 2010 till 2013 ökat i alla 

undergrupper, förutom ”Konsultverksamhet avseende företags organisation”, se figur 21 

och 23. Anledningen är att företaget Eniro AB vilket är det största företaget i branschen 

haft en svår period sedan 2009 vilket även belastade tillväxten negativt med nästan 3 

miljarder kr. De undergrupperna som utvecklats starkast under perioden är ”Utgivning 

av annan programvara” med en genomsnittlig tillväxt på 14,13 % och samlingsgruppen 

”Övriga” med en tillväxt på 11,25 %. Undergruppen ”Utgivning av annan programvara” 

såg ett trendbrott år 2010 i tillväxttakten, se figur 22. I de övriga undergrupperna går det 

inte att urskilja någon tydlig trend efter att PSI-lagen implementerades. De 

undergrupper som har presterat sämst under perioden är ”Dataprogrammering” och 

”Konsultverksamhet avseende företags organisation” med en tillväxt på 2,58 % och  

-8,78 % per år respektive, se figur 22 och 24.  

 
Uppdelningen av nettoomsättningen mellan undergrupperna inom 

informationsförädlarbranschen har förändrats mellan 2010 och 2013, se tabell 13. Den 

enskilt största gruppen ”Konsultverksamhet avseende företags organisation” är den 

största förloraren som tappat nästan 14 %. Den gruppen som har vuxit starkast under 

perioden är ”Övriga” som ökat med ca 10 %. Även undergrupperna ”Inkassoföretags 

och kreditupplysnings verksamhet”, ”Dataprogrammering”, samt ”Utgivning av annan 

programvara” har ökat sin andel något från 2010 till 2013. 

 

Sammanfattningsvis: Nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen har ökat med 

ca två miljarder kr från 2010 till 2013 ifall vi bortser ifrån Eniro AB. Marknaden för 

informationsförädlarbranschen i Sverige uppgår till omkring 20 miljarder kr år 2013. 

Den undergruppen som bidragit mest procentuellt till tillväxten är ”Utgivning av annan 

programvara” med en utveckling på 14,13 %. Undergruppen ”Konsultverksamhet 

avseende företags organisation” är den som utvecklats sämst, till stor del på grund av 
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företaget Eniro AB. Detta har medfört att nettoomsättningen är mer jämnt fördelad 

mellan de olika undergrupperna år 2013 än 2010. Vi kan bekräfta forskningsfrågan, att 

nettoomsättningen är högre i branschen år 2013 än 2010. Vi såg även ett trendbrott i 

utvecklingen av tillväxttakten för undergruppen ”Utgivning av annan programvara” år 

2011 vilket kan indikera på att PSI-lagen haft en påverkan för de företagens tillväxt av 

nettoomsättningen.  
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7.0 Slutsats 
7.1 Slutsats 
Utifrån de kriterier vi satt upp för att ingå i informationsförädlarbranschen har vi hittat 

130 unika företag som är utspridda i 21 olika branschundergrupper enligt SNI/NACE- 

systemet, år 2013. Ett av syftena med studien är att utveckla en branschkod som 

sammanställer företagen i informationsförädlarbranschen. Vi kom fram till att det är 

lämpligast att branschen får utgöra en egen ”grupp” enligt SNI/NACE-systemet för att 

sedan delas in i olika under- och detaljgrupper. Då det företagen framförallt har 

gemensamt är att deras varor eller tjänster huvudsakligen bygger på vidareutveckling av 

öppen data samt en gemensam affärsprocess. 

 

För att mäta konkurrensen inom informationsförädlarbranschen har vi använt HHI. Vi 

valde att mäta konkurrensen inom de fyra största branschundergrupperna, mellan åren 

2010 och 2013. År 2010 var det två undergrupper som befann sig i en perfekt 

marknadsstruktur (”Dataprogrammering” och ”Inkassoföretags och kreditupplysnings 

verksamhet”) och två som var att betrakta som ett oligopol (”Utgivning av annan 

programvara” och ”Konsultverksamhet avseende företags organisation”). En 

oligopolistisk marknadsstruktur har enligt teorin stora inträdesbarriärer, ofta i form av 

kapitalinvesteringar, fördelar av storskalig produktion samt kostnadsfördelar. Ingen av 

dessa inträdesbarriärer är ett problem i informationsförädlarbranschen. Den största 

inträdesbarriären är istället tillgången till öppen data. Undergrupperna som befann sig i 

perfekt marknadsstruktur har enligt teorin små eller obefintliga inträdesbarriärer. Varför 

PSI-lagen troligtvis inte haft någon effekt för dessa undergrupper.  

 

År 2013 var det två undergrupper som bytt marknadsstruktur, ”Dataprogrammering” 

och ”Utgivning av annan programvara”. Där ”Dataprogrammering” gick från en 

perfekt- till en monopolistisk marknadsstruktur och ”Utgivning av annan programvara” 

gick från en oligopolistisk- till en monopolistisk marknadsstruktur. Orsaken till att 

konkurrensen i ”Dataprogrammering” blev lägre har sannolikt inget samband med PSI-

lagen, eftersom lagen syftar till att underlätta användningen av öppen data och inte 

tvärtom. Däremot tror vi att det kan finnas ett samband mellan PSI-lagen och att 

konkurrensen i ”Utgivning av annan programvara”. Eftersom antalet företag i 

undergruppen ökat med 25 % och HHI har sjunkit med 814 punkter, vilket är en stor 

förändring som förutsätts ha en märkbar påverkan på konkurrensen. (Department of 

Justice, 2010, s. 19) I de andra undergrupperna ”Konsultverksamhet avseende företags 

organisation” och ”Inkassoföretags och kreditupplysnings verksamhet” kan vi dra 

slutsatsen att PSI-lagen haft en liten eller obefintlig påverkan på konkurrensen mellan 

2010-2013. En trolig orsak är att lagen inte reglerar i vilken form öppen data ska lämnas 

ut, eller det material som utgör öppen data. 

 

Vi kan konstatera att det finns ett samband mellan antalet nya aktörer och hur 

konkurrensen mätt som marknadskoncentration förändrats. Då de undergrupper som har 

fått procentuellt flest nya aktörer även är de som fått procentuellt största negativa 

förändringen i marknadskoncentrationen. Ifall konkurrensen förändras påverkas även 

innovationstakten inom undergrupperna. Det är störst sannolikhet att det tillkommer nya 

innovationer inom branscher som initialt präglas av en låg konkurrens för att sedan öka. 

Därför tror vi att det är störst sannolikhet att nya innovationer tillkommit i 

undergruppen ”Utgivning av annan programvara”.  
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Det som framförallt påverkar antalet nya aktörer i tillväxtbranscher är 

inträdesbarriärerna till branschen. I informationsförädlarbranschen är den största 

inträdesbarriären tillgången till öppen data, samt i vilken form den är tillgänglig. Det här 

går att reglera med lagstiftning och genom direktiv till myndigheterna. Vår åsikt är att 

alla branschundergrupper inom informationsförädlarbranschen har potential att nå en 

perfekt marknadsstruktur på sikt, hur lång tid det kommer att ta och hur långt man vill 

gå, beror på utvecklingen av lagstiftningen. Desto enklare man gör det för nya aktörer 

att utveckla nya tjänster och produkter av öppen data, desto mer troligt är det att fler 

kommer att etablera sig i informationsförädlarbranschen. 

 

Tillväxten inom informationsförädlarbranschen har undersökts med fyra mått: Antalet 

nya företag, antalet nya anställda, förädlingsvärde och nettoomsättning. Totalt har det 

tillkommit tolv nya företag i informationsförädlarbranschen sedan 2010. Antalet 

anställda har ökat med 21 personer sedan PSI-lagen implementerades. Då vi tog bort ett 

av företagen som inverkade mycket på det totala resultatet kunde vi se ett trendbrott i 

antalet anställda från år 2011, se figur 10. Vi kan även konstatera att tillväxten av 

antalet nyanställda i informationsförädlarbranschen ökat i snabbare takt mellan åren 

2011 och 2013 än i jämförelse med privata sektorns sysselsättningsökning i Sverige, se 

figur 11. 

 

Informationsförädlarbranschens förädlingsvärde har ökat med ca 74,7 miljoner kr från 

2010 till 2013. Det ekonomiska bidraget till Sveriges BNP uppgick år 2013 till 11,2 

miljarder kr. Den undergrupp som under perioden ökat förädlingen mest är ”Utgivning 

av annan programvara”, med en utveckling på 55,33 %. Tillväxten av förädlingsvärdet 

såg ett trendbrott från 2011 och framåt i undergruppen, se figur 16. Förändringen i 

tillväxt kan därför indikera på att PSI-lagen haft en påverkan för de företagens tillväxt 

av förädlingsvärdet. 

 

Nettoomsättningen i informationsförädlarbranschen har ökat med 498,8 miljoner kr från 

2010 till 2013. Marknaden för informationsförädlarbranschen i Sverige är värd omkring 

20 miljarder kr år 2013. Den undergruppen som bidragit mest procentuellt till tillväxten 

är ”Utgivning av annan programvara” med en utveckling på 14,13 %. Vi såg även ett 

trendbrott i utvecklingen av tillväxttakten för undergruppen mellan åren 2011 och 2013, 

vilket kan indikera på att PSI-lagen haft en påverkan för de företagens tillväxt av 

nettoomsättningen. För övriga grupper såg vi inget trendbrott före och efter PSI-lagen.  

 

7.2 Praktiska rekommendationer 
Några som kan vara intresserade av att denna studie genomförs är bland annat 

beslutsfattare, statistiska organisationer och även företagen inom branschen. Vi tror 

beslutsfattare kan vara intresserade av att se hur branschen har utvecklats efter PSI-

lagen implementerades. Utifrån resultatet i denna studie kan vi se en antydan till att PSI-

lagen haft önskad effekt, det vill säga att konkurrensen och tillväxten inom 

informationsförädlarbranschen ökat. Ifall man vill att branschen ska växa snabbare tror 

vi att fler myndigheter måste tillgängliggöra öppna data digitalt, så att fler tjänster kan 

utvecklas på ett smidigt sätt. Myndigheterna bör dessutom tillhandahålla digital öppen 

data fritt, eftersom det troligtvis kan locka fler entreprenörer att investera i att utveckla 

nya tjänster och produkter.  Vilket i sin tur kan leda till ännu fler företag, anställda och 

därmed även mer skatteintäkter. En praktisk rekommendation till beslutsfattare är att 

tillsätta en utredning för att undersöka kostnaden respektive vinsten för staten, ifall alla 

myndigheter skulle tillhandahålla öppen data helt utan vinstpåslag. 
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Statistiska organisationer kan ha intresse av studien ifall informationsförädlarbranschen 

ska implementeras i SNI/NACE-systemet vid nästa revision. Det upplägg som 

presenteras i avsnitt 4.1.3 kan utgöra en idé att bygga vidare på. En av anledningarna till 

att vi valde att lägga informationsförädlarbranschen på en gruppnivå och inte 

huvudgruppsnivå är att man inom EU ska kunna utforma en NACE-kod för att mäta 

branschens utveckling i Europa. Ett gemensamt mått på branschen i Europa gör att 

uppföljningen av riktade åtgärder blir enklare att följa upp. Dessutom kan beslutsfattare 

i olika EU-länder då jämföra branschens utveckling vid utvärderandet av den nationella 

implementeringen av PSI-direktivet.  

 

Företagen inom informationsförädlarbranschen kan vara intresserade av vilka 

konkurrenter och kollegor de har inom branschen. I bilaga 6 har vi sammanställt 

företagsnamn och organisationsnummer på alla de företag vi anser tillhör 

informationsförädlarbranschen. En praktisk rekommendation vi önskar lämna till 

potentiella och befintliga företag i branschen är att regelbundet undersöka vilken öppen 

data myndigheterna tillhandahåller. Anledningen är att många myndigheters öppna data 

mer eller mindre är oexploaterad samt hela tiden utökas. Detta innebär att det borde 

finnas goda möjligheter att utveckla helt nya tjänster och produkter.  

 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter  
Vi har inte funnit någon tidigare forskning om informationsförädlarbranschen eller dess 

utveckling i Sverige. Den största anledningen tror vi är att det inte funnits någon tydlig 

definition eller sammanställning över vilka företagen i branschen är. Vi har i denna 

studie skapat en branschdefinition för informationsförädlarbranschen och även ett 

förslag på hur den skulle kunna implementeras i nuvarande SNI/NACE-system. 

Dessutom har vi hittat 130 företag som vi anser ingår i branschen i Sverige år 2013. 

Studien är gjord som en totalundersökning, där vi kartlagt alla informationsförädlare 

som förädlar statlig öppen data. Resultaten indikerar i vissa fall på att tillväxten och 

konkurrensen i branschen ökat i samband med PSI-lagen. Vi tror dock att ifall man vill 

se en tydligare positiv trend måste myndigheterna bli bättre på att digitalisera öppen 

data. En praktisk rekommendation till beslutsfattare är som tidigare sagt att utreda 

kostnaden respektive vinsten med att tillhandahålla öppen data utan vinstpåslag. Då det 

ur ett etiskt perspektiv kan vara motiverat att skatteintäkterna används på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Då det i slutändan är skattebetalarna som finansierar myndigheternas 

insamling av data. 

 

Det finns fyra etiska principer som forskaren måste tänka på vid forskning på 

människor. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla aktörer eller subjekt som deltar i 

studien måste vara upplysta om studiens syfte. Vilket också innebär att de har möjlighet 

att avgöra om de vill fortsätta delta i studien eller hoppa av. (Bryman, 2011, s. 131; 

Patel & Davidsson, 2011, s. 63) I vår primärdatainsamling informerade vi om studiens 

syfte i det första utskicket, men inte i det andra utskicket eller påminnelsen, se bilaga 1 

till 3. Däremot hade vi inte hade behövt uppge det i vår begäran, då en myndighet 

oavsett är tvungen att behandla en begäran av öppen data. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten ska ha rätt att bestämma över sin egen 

medverkan i studien. Däremot är det något som inte alltid uppfylls då ett flertal studier 

har krävt att deltagarna inte är medveten om sitt deltagande eller att de blir observerade. 
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(Bryman, 2011, s. 135; Patel & Davidsson, 2011, s. 63) I vår studie är myndigheterna 

medvetna om syftet med studien men inte dem företagen som utgör 

informationsförädlarbranschen. Vi ser det dock inte som ett etiskt dilemma att dem 

företagen inte är medvetna att dem blir definierade i en ny bransch. Eftersom ingen 

känslig information presenteras. Myndigheterna är dessutom tvungna att besvara vår 

begäran samt delta i studien, ifall vår efterfrågade information finns tillgänglig på 

myndigheten.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som deltar i studien ska behandlas 

konfidentiellt (Bryman, 2011, s. 132; Patel & Davidsson, 2011, s. 63). Vi använder oss 

endast av öppen data som får användas efter eget tycke. Ett fåtal företag kommer att 

lyftas fram i studien men det kommer endast vara öppen data som presenteras. 

 

Nyttjandekravet innebär att data som insamlats om personer inte ska användas till något 

annat än syftet med forskningen. (Bryman, 2011, s. 132; Patel & Davidsson, 2011, s. 

63) Vi kommer i studien inte presentera någon enskild person, informationen som 

presenteras gäller privata företag som består av allmänt tillgänglig information. 

 

Sammanfattningsvis: Vi har inte behövt beakta dessa etiska aspekter i vår forskning. 

Forskningen sker på organisationer och det material som inhämtas och används är 

öppen data som allmänheten har rätt att begära ut enligt Tryckfrihetsförordningen. Vi 

anser inte att någon kan komma till skada på grund av denna forskning. Vi kommer dela 

med oss och vara transparenta med studiens resultat och enda motivet till forskning har 

varit att bidra med ny kunskap. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
I vårt arbete gjorde vi en totalundersökning av informationsförädlarbranschen, där vi 

fångat upp de företag som förädlar statliga myndigheters och domstolars öppna data. 

Det som hade kunnat göras för att fortsätta och tydliggöra branschen ytterligare är att 

fokusera på enskilda undergrupper inom branschen. Vi kategoriserade branschen i fem 

olika grupper: IOKV, KAFO, UAAP, DAPR och Övriga. En revidering av 

undergruppindelningen hade kunnat göras då företagen oftast fokuserar på en kategori 

av öppen data. Till exempel: Företagsdata, Väderdata, Geo-data, Rättsdata med flera.  

 

Ett intressant förslag är också att studera risken i branschen för nystartade företag. Man 

kan studera ifall risken och sannolikheten för konkurs minskat för nystartade företag 

efter PSI-lagens implementering i Sverige.  

 

Väldigt få kommuner och myndigheter följer E-delegationens rekommendationer i 

arbetet med PSI (ca 20 %). Varför är det så och vilka problem ser möjligtvis 

myndigheter och kommuner med dessa rekommendationer? Något som också kan 

studeras är hur myndigheters arbete med öppen data förändrats efter PSI-lagens 

implementering. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att uppskatta vad nettovinsten eller förlusten 

varit i form av skatteintäkter och avgifter ifall alla myndigheter följt E-delegationens 

rekommendationer fullt ut.  
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Det skulle även vara intressant att veta vad företagen i branschen själva anser om PSI-

lagen och hur den påverkat deras verksamhet. Förslagsvis en kvalitativstudie där 

intervjuer används som undersökningsmetod. 

 

Om några år kan det även vara intressant att undersöka om den nya PSI-lagen som är 

tänkt att införas den 1 juni 2015 haft någon påverkan på tillväxten och konkurrensen 

inom informationsförädlarbranschen. 
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8.0 Sanningskriterier 
I den kvantitativa forskningen utgår man från reliabilitet och validitet när man bedömer 

forskningens kvalitet (Patel & Davidson, 2011, s. 101-105). Vi har en kvantitativ studie 

och kommer därmed redogöra för dessa kriterier nedan. 

 

8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett resultats tillförlitlighet, det vill säga hade man fått samma resultat vid 

en upprepning av studien och att inga tillfälliga förhållanden påverkade studiens 

resultat. För att forskning ska vara replikerbar av andra forskare och måste studiens 

utförande vara grundligt presenterat. (Bryman, 2011, s. 49) Andra aspekter som 

påverkar studiens reliabilitet är de mått, instrument och parametrar som använts 

(Ejvegård, 2009, s. 77). Primärdata som samlats in i studien har sparats av författarna 

och kommer att på begäran kunna lämnas ut. Metoden för insamlandet av primärdata är 

tydligt presenterat i den praktiska metoden och medföljande bilagor. Det borde därmed 

vara möjligt att replikera studien och inhämta samma underlag. En svaghet är första 

brevet där utrymme lämnades för subjektiva bedömningar gällande vad som var 

regelbundet, se bilaga 1. Andra brevet har däremot en högre reliabilitet då begäran var 

mer tydligt ställd samt myndigheterna hade upprättade handlingar på vilka fakturor som 

ställts under 2014, på grund av utlämnande av öppen data. Sekundärdata i form av 

finansiell information samt information om företagen finns öppet tillgänglig i databaser 

och på nätet, vilket gör att läsaren lätt kan replikera studien ifall de får tillgång till 

primärdatamaterialet studien utgår ifrån. Ifall någon vill replikera 

primärdatainsamlingen kommer de troligen även få samma lista på företag ifrån 

myndigheterna under förutsättningen att de utgår ifrån ”andra brevet”, se bilaga 2. Från 

responsen av ”första brevet”, se bilaga 1, fanns det inga unika företag som inte kom 

med i responsen från andra brevet. En brist i studiens reliabilitet är att urvalet av dem 

företag som ska ingå i branschen till stor del gjorts subjektivt. Det finns därför en risk 

att vissa informationsförädlare inte upptäckts då vi inte hade tid och möjlighet att göra 

enskilda bedömningar för samtliga 1948 företag som begärt ut öppen data. Alla de 

branschundergrupper som vi inte undersökt närmare finns i bilaga 5. Vi anser dock att 

risken är liten att de eventuella informationsförädlarföretag som missats skulle påverkat 

resultatet märkbart. Anledningen är att de branschundergrupper som vi sorterat bort, 

såsom exempelvis advokatbyråer, callcenterverksamhet, djuruppfödning med flera med 

liten sannolikhet skulle innehålla företag som har primär ekonomisk verksamhet att 

förädla öppen data. Tillväxten i branschen har vi beräknat med grundläggande 

matematik och nyckeltal. Reliabiliteten anser vi därför vara hög. Att Hirschman-

Herfindahl index är ett av de mest välkända och använda måttet på 

marknadskoncentration och konkurrens anser vi stärker resultatens tillförlitlighet. 

 

8.2 Validitet 
En studies validitet är viktigt enligt Bryman (2011, s. 50). Det viktigaste begreppet 

inom validitet är studiens mätningsvaliditet. Det innebär att studien mäter det som ska 

mätas med ett relevant instrument.  (Bryman, 2011, s. 50) För att säkerställa att studien 

mäter rätt saker är det vanligt att kontrollera dess innehållsvaliditet. Det innebär att 

forskningen är upplagd på ett sådant sätt att de mått och instrument som används är 

relevanta för att besvara studiens syfte. Det bygger således på att studien utgår ifrån 

relevant teori. (Patel & Davidson, 2011, s. 102-103) Vi har säkerställt denna studies 

innehållsvaliditet genom att ha en löpande dialog med vår handledare och även andra 

insatta personer. Syftet med denna studie har varit att kartlägga 
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informationsförädlarbranschen för att sedan mäta konkurrens och tillväxt sedan PSI-

lagen implementerades. Hur vi har kommit fram till resultaten i studien samt de mått 

som använts har presenterats i studien. Upplägget som vi använt för att undersöka 

förändringen i konkurrens och tillväxt inom branschen är vårt eget. Anledningen är att 

det inte finns någon tidigare forskning som utfört en liknande studie. De olika måtten på 

konkurrens och tillväxt finns det mycket tidigare forskning om, till exempel Hirschman-

Herfindahl index. För att öka validiteten i mätningarna av konkurrens har vi delat in 

informationsförädlarbranschen i flera olika grupper, då HHI kräver att företagen är 

konkurrenter



72 

 

  



73 

 

Referenser 
Abd Hadi., Z. & McBride, N. (2000). The commercialisation of public sector 

information within UK government departments. International Journal of Public Sector 

Management, 13(7), 552-571.  

 

Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). Competition and 

Innovation: An Inverted-U Relationship. Quarterly Journal Of Economics, 120(2), 701-

728. doi:10.1162/0033553053970214 

 

Almi. (u.å.). Ordlista. Almi. 

http://www.almi.se/Kunskapsbank/Ordlista/Foradlingsgrad/. [Hämtad 2015-03-05]. 

 

Axelsson, R., Holmlund, B., Jacobsson, R. & Löfgren, K.G. (1998). Mikroekonomi. 2:a 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S. & Dornbusch, R. (2011). Economics. 10:e uppl. 

New York: McGraw-Hill Higher Education. 

 

Bengtson, M. & Shekarabi, A. (2015). Vidareutnyttjande av information från den 

offentliga förvaltningen. [Lagrådsremiss]. Stockholm: Finansdepartementet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/19732/a/253122/. [Hämtad 2015-01-29]. 

 

Bolin, E. & Nordberg, L. (2007). SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 

2007. [Publikation]. Örebro: Statistiska centralbyrån. [Hämtad 2015-01-29]. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3: e uppl. New York: 

Oxford University Press. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Buccirossi, P., Ciari, L., Duso, T., Spagnolo, G. & Vitale, C. (2013). Competition 

Policy and Productivity Growth: An Empirical Assessment. Review of Economics & 

Statistics, 95(4), 1324-1336. 

 

Carfax. (2015). Varför Carfax? Carfax. https://www.carfax.se/. [Hämtad 2015-04-28]. 

 

Cetorelli, N. (2001). Competition Among Banks: Good or Bad? Federal Reserve Bank 

of Chicago, Economic Perspectives, 38–48. 

 

Chamberlin, E. (1933). The Theory of Monopolistic Competition. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press. 

 

De Vries, M. (2011). Integrating Europe’s PSI re-use rules – Demystifying the maze. 

Computer Law & Security Review, 27(1), 68-74. doi:10.1016/j.clsr.2010.11.010.  

 

http://www.regeringen.se/sb/d/19732/a/253122
https://www.carfax.se/


74 

 

Dell'Ariccia, G. (2000). Learning By Lending, Competition, and Screening Incentives in 

the Banking Industry. Working Papers -- Financial Institutions Center At The Wharton 

School, 1. 

 

Dekkers, M., Polman, F., Te Velde, R. & De Vries, M. (2006). Mepsir: Measuring 

European Public Sector Information Resources. Final Report of Study on Exploitation 

of Public Sector Information. [Publicerad Rapport] Bryssel: Helm Group of Companies. 

http://www.epsiplatform.eu/content/mepsir-measuring-european-public-sector-

resources-report [Hämtad 2015-02-06].  

 

Department of Justice & Federal Trade Commission (2010). Horizontal Merger 

Guidelines. [Policy & riktlinjer]. Washington: Department of Justice & Federal Trade 

Commission. http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf [Hämtad 

2015-03-12]. 

 

Djolov, G. (2013). The Herfindahl-Hirschman Index as a decision guide to business 

concentration: A statistical exploration. Journal of Economic & Social Measurement, 

38(3), 201-227. doi:10.3233/JEM-130379.  

 

Djolov, G. (2014). Business concentration through the eyes of the HHI. International 

Journal of Economic Sciences & Applied Research. 7(2), 105-127.  

 

Dobbs, M. E. (2014). Guidelines for applying Porter's five forces framework: a set of 

industry analysis templates. Competitiveness Review, 24(1), 32-45. 

Drucker, P. F. (1998). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 76(6), 

149-157.  

Drucker, P. F. (2008). The Essential Drucker: The Best Sixty Years of Peter Drucker’s 

Essential Writings on Management. 5:e uppl. London: HarperCollins 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Eklund, M. (2015). Samtal om informationsförädlarbranschen. [telefonsamtal] 

(personlig kommunikation, 2015-01-29).  

 

Ekonomi-info. (2009). Förädlingsgrad. Ekonomi-info. http://www.ekonomi-

info.nu/foradlingsgrad_3329.asp. [Hämtad: 2015-03-05]. 

 

Ekonomifakta. (2014a, 2 juni). Privat och offentlig sysselsättning. Ekonomifakta. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Privat-och-

offentlig-sysselsattning/?from7314=2005&to7314=2013/. [Hämtad 2015-04-11]. 

 

Ekonomifakta. (2014b, 4 november). BNP-internationellt. Ekonomifakta. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---

internationellt/?from51=2006&to51=2013&columns51=,1,2,3/. [Hämtad 2015-04-09]. 

 

Ekonomifakta. (2015, 20 januari). Arbetsgivaravgift. Ekonomifakta. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Arbetsgivaravgift/. 

[Hämtad 2015-03-25]. 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf
http://www.ekonomi-info.nu/foradlingsgrad_3329.asp
http://www.ekonomi-info.nu/foradlingsgrad_3329.asp
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Privat-och-offentlig-sysselsattning/?from7314=2005&to7314=2013/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Privat-och-offentlig-sysselsattning/?from7314=2005&to7314=2013/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---internationellt/?from51=2006&to51=2013&columns51=,1,2,3/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---internationellt/?from51=2006&to51=2013&columns51=,1,2,3/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Arbetsgivaravgift/


75 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Eriksson. O. (2015). De fem vanligaste fallgroparna med öppna data. [Publicerat 

dokument]. Nacka: Generic. http://www.generic.se/consulting/aktuellt/2015/ny-rapport-

de-fem-vanligaste-fallgroparna-med-oppna-data. [Hämtad 2015-03-13]. 

 

Europeiska Kommissionen. (2000). Commercial exploitation of Europe's public sector 

information: executive summary. [Publicerat dokument]. Luxembourg: European 

Commission. [Hämtad 2015-03-13]. 

 

Eurpaparlamentet och rådets direktiv. (2003). Direktiv 2003/98/EG av den 17 november 

2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. [Publicerat 

dokument]. Bryssel: Europaparlamentet och rådet. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/05/05/a0460be3.pdf/. [Hämtad 2015-05-06]. 

 

Europaparlamentet och rådets direktiv. (2013). Directive 2013/37/EU of The European 

Parliament and of The Council of 26 June 2013  amending Directive 2003/98/EC on 

the re-use of public sector information. [Publicerat dokument]. Bryssel:  

Europaparlamentet och Rådet. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:EN:

PDF [Hämtad 2015-05-06]. 

 

Eurostat. (2008). NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the 

European Community. [Publicerat dokument]. Luxembourg: Eurostat.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-

EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0/. [Hämtad 2015-02-06]. 

 

Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E. & Reibstein, D. J. (2010). Marketing metrics: 

The definitive guide to measuring marketing performance. 2:a uppl. New Jersey: 

Pearson Education. E-book.  

 

Feng, L., Lundholm, R. & Minnis, M. (2013). A Measure of Competition Based on 10-

K Filings. Journal of Accounting Research, 51(2), 399-436. doi:10.1111/j.1475-

679X.2012.00472.x.  

 

Gilje, N., & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3:e uppl. 

Göteborg: Daidalos.  

 

Goens, D. (2010). The exploitation of Business Register data from a public sector 

information and data protection perspective: A case study. Computer Law & Security 

Review, 26(4), 398-405. doi:10.1016/j.clsr.2010.05.001.  

 
Goto, A. (2009). Innovation And Competition Policy. Japanese Economic Review, 

60(1), 55-62. doi:10.1111/j.1468-5876.2008.00466.x. 

 

Hagström, B. (2015, 18 mars). Öppna data/PSI. E-delegationen. 

http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Oppna-data-psi/. [Hämtad 2015-04-13]. 

 

Hill, R. & Myatt, A. (2007). Overemphasis on Perfectly Competitive Markets in 

Microeconomics Principles Textbooks. Journal of Economic Education, 38(1), 58-76.  

http://www.generic.se/consulting/aktuellt/2015/ny-rapport-de-fem-vanligaste-fallgroparna-med-oppna-data
http://www.generic.se/consulting/aktuellt/2015/ny-rapport-de-fem-vanligaste-fallgroparna-med-oppna-data
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/05/05/a0460be3.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF/dd5443f5-b886-40e4-920d-9df03590ff91?version=1.0/
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Oppna-data-psi/


76 

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hrazdil, K. & Zhang, R. (2012). The importance of industry classification in estimating 

concentration ratios. Economics Letters, 114(2), 224-227. 

doi:10.1016/j.econlet.2011.10.001. 

 

IFAU. (2013, 20 december). Lägre arbetsgivaravgifter för unga gav små positiva 

effekter på sysselsättningen. IFAU. 

http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Lagre-arbetsgivaravgifter-for-unga-gav-

sma-positiva-effekter-pa-sysselsattningen/. [Hämtad 2015-03-25]. 

 

Janssen, K. (2011). The influence of the PSI directive on open government data: An 

overview of recent developments. Government Information Quarterly, 28(4), 446-456. 

doi:10.1016/j.giq.2011.01.004. 

 

Jobber, D. & Fahy, J. (2009). Foundations of marketing. 3:e uppl. Berkshire: McGraw-

Hill Education. 

 

Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kim, W. C. & Renée, M. (2005). Blue Ocean Strategy: Skapa nya marknader utan 

konkurrens. Stockholm: Liber. 

 

Kubr, T., Ilar, D. & Marchesi, H. (2005). Affärsplanering: en handbok för nya 

tillväxtföretag. 5:e uppl. Göteborg: McKinsey & Co. 

 

Lantz, B. (2014). Den statistiska undersökningen - Grundläggande metodik och typiska 

problem. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lexpress. (2015, 28 april). Senaste nyheter. Lexpress. http://www.lexpress.se/. [Hämtad 

2015-04-28]. 

 

Lopez, R., Lopez, E. & Lirón-España, C. (2014). Who Benefits from Industrial 

Concentration? Evidence from U.S. Manufacturing. Journal of Industry, Competition & 

Trade, 14(3), 303-317. doi:10.1007/s10842-013-0161-1.  

 

Mirzaei, A. & Moore, T. (2014). What are the driving forces of bank competition across 

different income groups of countries?. Journal Of International Financial Markets, 

Institutions & Money, 3238-71. doi:10.1016/j.intfin.2014.05.003 

 

Nawrocki, D. & Carter, W. (2010). Industry competitiveness using Herfindahl and 

entropy concentration indices with firm market capitalization data. Applied Economics, 

42(22), 2855-2863. doi:10.1080/00036840801964666. 

 

Nordqvist, R. (2011, 28 oktober) The information industry and the OD movement. PSI 

Alliance. http://www.epsiplatform.eu/content/information-industry-and-od-movement/. 

[Hämtad 2015-02-16].  

 

http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Lagre-arbetsgivaravgifter-for-unga-gav-sma-positiva-effekter-pa-sysselsattningen/
http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Lagre-arbetsgivaravgifter-for-unga-gav-sma-positiva-effekter-pa-sysselsattningen/
http://www.lexpress.se/
http://www.epsiplatform.eu/content/information-industry-and-od-movement/


77 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Penman, S. (2012) Financial Statement Analysis and Security Valuation. 5:e uppl. New 

York: McGraw-Hill Higher Education. 

 

Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard 

Business Review, 86(1), 78-93. 

 

Poukka, R. & Tamminen, T. (2009) Näringsgrensindelningen TOL 2008. [Publicerat 

Dokument]. Helsingfors: Statistikcentralen. 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja_sv.pdf/. [Hämtad 2015-

01-29]. 

 

PSI-Datakollen. (2015, 8 april). Granskning av offentliga organisationers uppfyllnad. 

PSI-Datakollen. http://www.psidatakollen.se/. [Hämtad 2015-04-08]. 

 

Regeringskansliet. (2013, 24 april). Offentlighetsprincipen - rätten till insyn. 

Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029/. [Hämtad 2015-01-29].  

 

Retriever. (2014, 19 augusti). Formler och nyckeltal. Retriever. http://web.retriever-

info.com/static/pdf/businessinfo/formler_och_nyckeltal.pdf [Hämtad 2015-03-05]. 

 

Retriever. (2015a, 30 mars). UC Allabolag AB. Retriever. http://web.retriever-

info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5567307367. [Hämtad 

2015-03-30]. 

 

Retriever. (2015b, 28 april). Carfax Sverige AB. Retriever. http://web.retriever-

info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5567081228/. [Hämtad 

2015-04-28]. 

 

Retriever. (2015c, 28 april). Esri Sverige AB. Retriever. http://web.retriever-

info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5564094802/. [Hämtad 

2015-04-28]. 

 

Rhoades, S.A. (1980). Entry and Competition in Banking. Journal of Banking & 

Finance, 4(2), 143-150.  

 

Rhoades, S.A. (1993). The Herfindahl-Hirschman index. (cover story). Federal Reserve 

Bulletin, 79(3), 188-189.  

 

SFS 1949:105. Tryckfrihetsförordningen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2010:566. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

förvaltningen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SICCODE.com Worldwide business directory. (2015). What is an ISIC code?. 

SICCODE.COM. http://siccode.com/en/pages/isic/. [Hämtad 2015-02-08]. 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja_sv.pdf/
http://www.psidatakollen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029/
http://web.retriever-info.com/static/pdf/businessinfo/formler_och_nyckeltal.pdf
http://web.retriever-info.com/static/pdf/businessinfo/formler_och_nyckeltal.pdf
http://web.retriever-info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5567307367
http://web.retriever-info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5567307367
http://web.retriever-info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5567081228/
http://web.retriever-info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5567081228/
http://siccode.com/en/pages/isic/


78 

 

Statistiska centralbyrån. (u.å.a). Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). 

Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/SNI2007/ [Hämtad 2015-01-29]. 

 

Statistiska centralbyrån. (u.å.b). Sökning efter SNI-kod. Statistiska centralbyrån. 

http://www.sni2007.scb.se/ [Hämtad 2015-02-01]. 

 

The World Bank Group. (2015). GDP growth (annual %). The World Bank Group. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/SE-

EU?display=graph/. [Hämtad 2015-03-31]. 

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber.   

 

UC. (2015, 28 april). Om UC. UC. https://www.uc.se/om-uc/om-uc.html/. [Hämtad 

2015-04-28]. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Wang, F. & Zhang, X. (2015). The role of the Internet in changing industry 

competition. Information & Management, 52(1), 71-81. Doi:10.1016/j.im.2014.10.006.  

 

Winter, J. & Edgardh, M. (1982). Problemformulering, undersökning och rapport. 2:a 

uppl. Lund: Liber.  

 

Zekos, G.I. (2014). The Influence of Patents, Copyright, Trademarks and Competition 

on GDP, GDP Growth, Trade and FDI. IUP Journal Of Management Research, 13(4), 

7-26.  

  

http://www.scb.se/SNI2007/
http://www.sni2007.scb.se/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/SE-EU?display=graph/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/SE-EU?display=graph/
https://www.uc.se/om-uc/om-uc.html/


79 

 

Bilaga 1 – Första brevet 
UMEÅ UNIVERSITET 

Handelshögskolan 

Datum 2015-02-19 

 

Hej!  

Vi är två Civilekonomstudenter vid Umeå universitet som skriver examensarbete den 

här terminen. Examensarbetet handlar om företagen som förädlar offentlig information 

och har det som sin affärsmodell. Studien syftar till att undersöka om konkurrensen 

(antalet företag) i branschen har ökat sedan lagen om vidareutnyttjande av 

handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI lagen) togs i kraft 1 juli 2010.  

För att kunna identifiera företagen i den här branschen behöver vi en lista 

med företagsnamn och organisationsnummer på de företag som regelbundet 

(prenumererar) begärt ut offentlig information ifrån Er under 2014. Skatteverket, 

Lantmäteriet och Kronofogden har redan delgett den informationen och visat intresse 

för studien.  

Meddela oss gärna även ifall Ni inte har några företag som regelbundet begär ut 

information ifrån Er.  

Ifall Ni har några frågor eller vill ta del av studien när den är klar går det bra att svara på 

detta mail eller ringa.  

Med vänlig hälsning   

 

Alexander Oja, 070-XXXXXXX  

Carl Svanberg, 073-XXXXXXX 
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Bilaga 2 – Andra brevet 
UMEÅ UNIVERSITET 

Handelshögskolan 

Datum 2015-02-25, 2015-02-26 

 

Hej!  

  

Vi skickade i förra veckan en begäran om att få en lista av de företag som 

prenumererar/regelbundet begär ut allmänna offentliga handlingar. Vi tackar för att 

många av Er lagt ner tid på att besvara vår begäran. Dock har resultatet blivit en lista på 

ungefär 30 unika företag efter att omkring 150 myndigheter svarat. Därför skickar vi nu 

ut en ny omformulerad begäran som ersätter den tidigare vi sänt till Er.  

Vi behöver en lista med företagsnamn och organisationsnummer på alla de privata 

företag Ni fakturerat avseende begäran av allmänna offentliga handlingar under 2014.   

Meddela oss gärna även ifall Ni inte har några privata företag som Ni fakturerat 

avseende begäran av allmänna offentliga handlingar.  

Då vi är studenter och materialet används till vårt examensarbete har vi inte möjlighet 

att betala för materialet. 

Ifall Ni har några frågor eller vill ta del av studien när den är klar går det bra att svara på 

detta mail eller ringa.   

  

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning   

 

Alexander Oja, 070-XXXXXXX  

Carl Svanberg, 073-XXXXXXX 
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Bilaga 3 – Tredje brevet (Påminnelse) 
UMEÅ UNIVERSITET 

Handelshögskolan 

Datum 2015-03-09 

 

Hej!  

  

Vi behöver en lista med företagsnamn och organisationsnummer på alla de privata 

företag Ni fakturerat avseende begäran av allmänna offentliga handlingar under 2014.   

  

Meddela oss gärna även ifall Ni inte har några privata företag som Ni fakturerat 

avseende begäran av allmänna offentliga handlingar.  

  

Då vi är studenter och materialet används till vårt examensarbete har vi inte möjlighet 

att betala för materialet.   

  

Ifall Ni har några frågor eller vill ta del av studien när den är klar går det bra att svara på 

detta mail eller ringa.   

  

Tack på förhand!  

  

Med vänlig hälsning   

Alexander Oja, 070- XXXXXXX   

Carl Svanberg, 073- XXXXXXX  
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Bilaga 4 – Utvalda branschundergrupper 1a urvalet 
 

Branschundergrupp - 1a urvalet Antal företag (1:a urval) 

Annonstidningsutgivning 4 

Bokutgivning 7 

Databehandling & Hosting 18 

Datakonsultverksamhet 31 

Dataprogrammering 53 

Direktreklamverksamhet 3 

Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 2 

Finans, administrativa tjänster 1 

Finansförmedling, övrig 3 

Finansiella stödtjänster, övriga 9 

Förlagsverksamhet, övrig 3 

Förvaltning & Handel med värdepapper 6 

Informationstjänster, övriga 2 

Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 31 

IT- & Datatjänster, övriga 1 

Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 14 

Kommunikationsutrustning, tillverkning 1 

Konsultverksamhet avseende företags org. 81 

Kontorstjänster 6 

Litterärt & Konstnärligt skapande 9 

Nyhetsservice 4 

Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsäljning. 38 

Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 19 

Teknisk konsult inom Industriteknik 12 

Teknisk konsultverksamhet, övrig 18 

Transport stödtjänster, övriga 3 

Utgivning av annan programvara 16 

Utgivning av tidskrifter 31 

Uthyrning & Förvaltning Av Fastigheter 21 

Webbportaler 8 

Övriga företag utan branschundergrupp 16 

Totalt: 31 471 
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Bilaga 5 – Borttagna branschundergrupper 1a urvalet 
 

Borttagna branschundergrupper i 1a urval: Totalt 241 

Advokatbyråer 

Anläggningsarbeten 

Apotekshandel 

Arbets- & Skyddskläder, tillverkning 

Arbetsförmedling & Rekrytering 

Arkitektverksamhet 

Avloppsrening 

Basplast, tillverkning 

Begravningsverksamhet 

Blommor & Växter, Partihandel 

Brand- & Räddningsverksamhet 

Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 

Byggmaterialtillverkning 

Byggnadsmetallvaror, tillverkning 

Byggverksamhet 

Bärgning 

Böcker, Butikshandel 

Callcenterverksamhet 

Centralkök för skolor & omsorg 

Civilt försvar & Frivilligförsvar 

Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 

Dagstidningsutgivning 

Damkläder, Butikshandel 

Datordrifttjänster 

Datorer & Kringutrustning, tillverkning 

Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 

Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 

Detaljhandel, övrig 

Djuruppfödning, övrig 

Drivmedel, Detaljhandel 

Dryckesframställning 

Eftergymnasial utbildning 

Elartiklar, Partihandel 

Eldistribution 

Elektronikindustri 

Elektronikkomponenter, Partihandel 

Elgenerering 

El-VVS & Bygginstallationer 

Emballage, Partihandel 

Farligt avfall 

Fastighetsförmedling 

Fastighetsförvaltning på uppdrag 

Fastighetsrelaterade stödtjänster 
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Film, Video & TV 

Fisk, Skaldjur & andra livsmedel, Partihandel 

Fondanknuten livförsäkring 

Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 

Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 

Förskoleutbildning 

Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 

Förvaltning av investeringsfonder 

Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 

Gasdistribution 

Gasframställning 

Gashandel 

Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 

Grafisk Designverksamhet 

Grundskoleutbildning 

Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 

Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 

Gymanläggningar 

Gymnasial utbildning 

Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 

Hemelektronik, tillverkning 

Herrkläder, Butikshandel 

Holdingverksamhet i finansiella koncerner 

Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 

Hotell & Restaurang 

Hushållsvaror övriga, Partihandel 

Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 

Hälso- & Sjukvård, övriga 

Hälsokost, Butikshandel 

Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 

Icke-farligt avfall 

Industri- & Produktdesignverksamhet 

Industrigasframställning 

Infrastrukturprogram 

Inredningstextilier, Butikshandel 

Insatsvaror övriga, Partihandel 

Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 

Intressebev. Arbetsgivarorg. 

Intressebev. Branschorg. 

Intressorganisationer, övriga 

Investment- & Riskkapitalbolag 

Jord- & Skogsbruk, administration av program 

Jordbruksmaskiner, Partihandel 

Juridisk verksamhet, övrig 

Järn- & VVS- varor, Butikshandel 

Järnhandelsvaror, Partihandel 
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Järnvägstransport- Passagerartrafik 

Järnvägstransport-Godstrafik 

Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 

Kemiska produkter, Partihandel 

Klockor, Butikshandel 

Kläder & Skor, Partihandel 

Kläder & Textilier, tillverkning 

Kläder, Butikshandel 

Kollektivtrafik, övrig 

Konferensanläggningar 

Konsumenttjänster, övriga 

Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 

Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 

Kontorsmöbler, Partihandel 

Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 

Kreditgivning, övrig 

Kroppsvård 

Kultur, Miljö, Boende, administration 

Kultur, Nöje & Fritid 

Källsorterat material 

Kött & Köttvaror, Partihandel 

Landtransport av passagerare, övrig 

Landtransport, stödtjänster 

Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 

Leasing av immateriell egendom & liknande prod. 

Linjebussverksamhet 

Livförsäkring, övrig 

Livsmedelsframställning 

Ljudinspelning & fonogramutgivning 

Luftfartyg & Rymdfarkoster, Reparation 

Lufttransport, Godstrafik 

Lufttransport, Passagerartrafik 

Läkemedel, tillverkning 

Marknads- & Opinionsundersökning 

Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 

Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 

Maskiner, tillverkning 

Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 

Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 

Mejerivarutillverkning 

Metaller & Metallmalmer, Partihandel 

Metallindustri 

Mineralutvinning, övrig 

Monetär finansförmedling, övrig 

Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 

Motorfordon, reparation & underhåll 
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Motorfordon, reservdelar & tillbehör 

Motorfordonstillverkning 

Måleriarbeten 

Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 

Möbler för hemmet, Butikshandel 

Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 

Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 

Obligatorisk socialförsäkring 

Optiker, Butikshandel 

Organiska baskemikalier, tillverkning 

Pappers- & Pappersvarutillverkning 

Parfym & Kosmetika, Partihandel 

Partihandel 

Partihandel, övrig 

Patentbyråer 

Pensionsfondsverksamhet 

Personalförvaltning & andra stödtjänster 

Personalmatsalar 

Personalutbildning 

Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 

Petroleumraffinering 

Politiska organisationer 

Post- & Kurirverksamhet 

Postorder- & Internethandel 

Primärvårdsmottagning 

Radiosändning 

Redovisning & bokföring 

Religiösa samfund 

Rengöring & Lokalvård 

Researrangemang 

Resebyråer 

Restaurangverksamhet 

Revision 

Risk- & Skadebedömning 

Samhällsvet. & Humanistisk F&U 

Sanitetsgods, Partihandel 

Service till husdjursskötsel 

Service till Skogsbruk 

Sjötransport, stödtjänster 

Skadeförsäkring 

Skatterådgivning 

Skogsförvaltning 

Skor, Butikshandel 

Skönhetsvård 

Sluten Sjukvård 

Sociala insatser 
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Spanings- & Detektivverksamhet 

Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 

Specialistläkare på sjukhus 

Specialsortiment 

Spel- & Vadhållningsverksamhet 

Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 

Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 

Sport- & Fritidsutbildning 

Sportklubbars & Idrottsför.  verksamhet 

Sportverksamhet, övrig 

Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 

Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 

Sågning, Hyvling & Impregnering 

Säkerhetsverksamhet 

Tandläkare 

Taxi 

Teknisk konsult inom Elteknik 

Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 

Teknisk Provning & Analys 

Telekommunikation, Trådbunden 

Telekommunikation, Trådlös 

Telekommunikation, övrig 

Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 

Textilier, Partihandel 

Transportmedel övriga, reparation 

Transportmedelsindustri 

Trav- & Galoppbanor 

Tryckning av Böcker & Övrigt 

Tryckning av Dagstidningar 

Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 

Trävaror, tillverkning 

Turist- & Bokningsservice 

TV-program planering 

Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 

Tvätteriverksamhet 

Universitets- & Högskoleutbildning 

Ur & Guldssmedsvaror, Partihandel 

Utbildning, övrig 

Utbildningsväsendet, stödverksamhet 

Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 

Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 

Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 

Uthyrning & Leasing övrigt 

Utrustning Reparation, övrig 

Vapen & Ammunition, tillverkning 

Varuhus- & Stormarknadshandel 
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Vatten & Avlopp 

Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 

Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 

Verksamheter som utövas av huvudkontor 

Virke & Byggmaterial, Partihandel 

Virke & Byggvaror, Butikshandel 

VVS-varor, Partihandel 

Vård & Omsorg med Boende 

Vägtransport, Godstrafik 

Värme & Kyla 

Väskor & Reseffekter, Butikshandel 

Vävnadstillverkning 

Öppen Hälso- & Sjukvård 

Översättning & Tolkning 

Totalt: 241 
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Bilaga 6 – Företagen i informationsförädlarbranschen 
 

Bolagsnamn Organisationsnummer SNI-kod 

AD-Teknik i Alingsås Aktiebolag 5565338257 26.11 

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst 5560339938 58.11 

Norstedts Juridik Aktiebolag 5562266097 58.11 

SFK Estate Market Services AB 5562503598 58.11 

Dagens Medicin Sverige Aktiebolag 5565600037 58.14 

Dagens Samhälle AB 5561764613 58.14 

IDG International Data Group Aktiebolag 5562577428 58.14 

Läkartidningen Förlag AB 5565782629 58.14 

Magasinet Filter AB 5567498851 58.14 

MiljöRapporten Förlag AB 5566782867 58.14 

Skydd och välfärd i Sverige AB 5567777163 58.14 

Tema Arbetsmiljö AB 5567384101 58.14 

InfoTrader i Ronneby AB 5565839585 58.19 

Apica AB 5566764121 58.29 

Axiell Group AB 5563492189 58.29 

Carfax Sverige AB 5567081228 58.29 

Cartesia GIS AB 5565225678 58.29 

Coredination AB 5568201445 58.29 

FormPipe Software AB 5566686605 58.29 

Hitude AB 5568062961 58.29 

Idevio AB 5566223110 58.29 

Spacemetric AB 5565763009 58.29 

Vägnu AB 5566322938 58.29 

Adtollo AB 5564766813 62.01 

Carmenta Aktiebolag 5562655430 62.01 

Esri Sverige AB 5564094802 62.01 

FORAN Remote Sensing AB 5567257489 62.01 

Hitta Mera AB 5567003172 62.01 

Infosoc rättsdata Aktiebolag 5564682788 62.01 

IT Bolaget Per & Per AB 5567302798 62.01 

Norconsult Astando Aktiebolag 5565973830 62.01 

Springworks AB 5565843306 62.01 

Svensk Fordonsbas Aktiebolag 5566207345 62.01 

Tekis Aktiebolag 5565506309 62.01 

Triona AB 5565594123 62.01 

UC Bostadsvärdering AB 5565767133 62.01 

Värderingsdata i Kungsbacka AB 5565448874 62.01 

Combitech Aktiebolag 5562186790 62.02 

Datscha AB 5565787503 62.02 

Notisum AB (publ) 5565162467 62.02 

Retriever Sverige AB 5565861571 62.02 

Taxisystem Scandinavia AB 5566790829 62.02 

Viati Konsult Aktiebolag 5567007181 62.02 
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Vitec Mäklarsystem AB 5563676500 62.02 

WinguSoft AB 5567356489 62.02 

Bilvision AB 5566524301 63.11 

Bisnode Information AB 5564363421 63.11 

Bisnode Sverige AB 5564573045 63.11 

Cegedim AB 5561969501 63.11 

Fastighetsregistret i Gävle AB 5568255417 63.11 

Svensk Adressändring Aktiebolag 5564763562 63.11 

Turistmål i Sverige AB 5569111726 63.11 

Autovista Inter-Global AB 5567272330 63.12 

Booli Search Technologies AB 5567330567 63.12 

HemNet Service HNS AB 5562600089 63.12 

JP Infonet Förlag AB 5565890521 63.12 

MäklarOfferter Sverige AB 5568436298 63.12 

UC allabolag AB 5567307367 63.12 

Svenska Nyhetsbrev AB 5563637825 63.91 

Swedish Information, research & news AB 5566317722 63.91 

Meltwater Sweden AB 5566379821 63.99 

FaktaGruppen information Sverige AB 5562418995 68.20 

Add record AB 5567439145 70.21 

Agriprim AB 5565828703 70.21 

Postnummerservice Norden AB 5566893292 70.21 

ScanTech Strategy Advisors AB 5562835792 70.21 

Svensk Information i Stockholm Aktiebolag 5562279199 70.21 

BIL Sweden Adm AB 5560774886 70.22 

Bisnode Business Information Group AB 5566815725 70.22 

DoubleCheck Aktiebolag 5567534978 70.22 

Dunberg Systemutveckling AB 5568822612 70.22 

Eniro AB 5565880936 70.22 

Greenwich Consulting Nordic AB 5566214820 70.22 

Info24 AB 5566751037 70.22 

ITSdalarna Utvecklings AB 5567586333 70.22 

Lex Press AB 5566686415 70.22 

Prolegia Research AB 5568618317 70.22 

To find out AB 5567207500 70.22 

vroom Stockholm AB 5565875514 70.22 

Ynnor AB 5566639554 70.22 

Nyåkra Geoconsulting AB 5568941222 71.12 

Foreca Sverige AB 5566063292 71.12 

GeoPro AB 5566397393 71.12 

GeoXD AB 5567622567 71.12 

Klimator AB 5566177803 71.12 

Metria AB 5567992242 71.12 

Norconsult Fältgeoteknik AB 5566053863 71.12 

T-Kartor Group AB 5565132437 71.12 

NDS Sweden AB 5567019426 73.11 
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Bisnode Marknad AB 5561125625 73.11 

Eurolandcom AB 5565762639 73.11 

Eniro Sverige AB 5564451846 73.12 

Europe Investor Direct AB 5562044122 73.12 

hittapunktse AB 5566630348 73.12 

Real Media Scandinavia Aktiebolag 5565824603 73.12 

Vertiseit AB 5567535272 73.12 

Mercell Svenska AB 5566681713 74.90 

MeteoGroup Scandinavia AB 5566843164 74.90 

Statisticon AB 5565582185 74.90 

StormGeo AB 5567619472 74.90 

Varningsinfo i Sverige AB 5567859599 74.90 

Adressleverantören i Sverige AB 5566372461 82.19 

AB Syna 5560497314 82.91 

Alektum Inkasso AB 5563311678 82.91 

Bisnode Kredit AB 5564855582 82.91 

Corrigo Finans AB 5568585284 82.91 

CreditLink AB 5566571336 82.91 

Creditsafe i Sverige AB 5565144408 82.91 

Decidas Info AB 5567213714 82.91 

Euro Finans AB 5563600674 82.91 

Eurocredit AB 5563344570 82.91 

Incassator Aktiebolag 5561176198 82.91 

Inkassoledarna I.L Aktiebolag 5564135282 82.91 

Intrum Justitia Invest AB 5567864854 82.91 

Intrum Justitia Sverige Aktiebolag 5561341248 82.91 

Intrum Justitia 3PDC AB 5564425816 82.91 

Lindorff Sverige AB 5562095363 82.91 

Mfin Inkasso AB 5563201341 82.91 

Pay Solutions Sweden AB 5567841258 82.91 

PRA Group Sverige AB 5561894493 82.91 

Profina AB 5566157334 82.91 

Profina International Aktiebolag 5564933017 82.91 

Sergel Kredittjänster AB 5562648310 82.91 

Sileo Kapital AB 5568786403 82.91 

Svea Inkasso Aktiebolag 5562141423 82.91 

Svensk Betalningskontroll AB 5565185989 82.91 

Transcom Credit Management Services Aktiebolag 5560456666 82.91 

UC AB 5561375113 82.91 

Visma Collectors AB 5564395670 82.91 

Piscatus Aktiebolag 5568097694 90.03 
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Bilaga 7 – Företagen i informationsförädlarbranschen indelade efter 

undergrupp 
 

Undergrupp SNI-kod Antal företag 

Tillverkning av elektroniska 

komponenter 

26.11 1 

Bokutgivning 58.11 3 

Utgivning av tidskrifter 58.14 8 

Annan förlagsverksamhet 58.19 1 

Utgivning av annan 

programvara 

58.29 10 

Dataprogrammering 62.01 14 

Datakonsultverksamhet 62.02 8 

Databehandling, hosting 

o.d. 

63.11 7 

Webbportaler 63.12 6 

Nyhetsservice 63.91 2 

Övriga informationstjänster 63.99 1 

Uthyrning och förvaltning 

av egna eller arrenderade 

fastigheter. 

68.20 1 

PR och kommunikation 70.21 5 

Konsultverksamhet 

avseende företags 

organisation 

70.22 13 

Teknisk konsultverksamhet 

o.d. 

71.12 8 

Reklambyråverksamhet o.d. 73.11 3 

Mediebyråverksamhet och 

annonsförsäljning 

73.12 5 

Övrig verksamhet inom 

juridik, ekonomi, vetenskap 

och teknik 

74.90 5 

Kopiering, 

dokumentsammanställning 

och andra specialiserade 

kontorstjänster 

82.19 1 

Inkassoföretags och 

kreditupplysningsföretags 

verksamhet 

82.91 27 

Litterärt och konstnärligt 

skapande 

90.03 1 

Totalt: 21  130 
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Bilaga 8 – Procentuell tillväxt av nettoomsättningen i KAFO 2011-2013 
 

 
  

2011 2012 2013

Konsultverksamhet avseende
företags organisation
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Bilaga 9 - Förändring i marknadskoncentrationen för hela oreviderade 

branschgrupperna 
 

Hirschman-Herfindahl index 2005-2013 
 Utgivning 

av annan 

programva

ra 

 

Dataprogrammering 

Konsultverksamh

et avseende 

företags 

organisation 

Inkassoföretags 

och 

kreditupplysning

s verksamhet 

2013 299 236 155 1809 

2012 310 292 118 1904 

2011 315 366 81 2160 

2010 230 461 102 2173 

2009 270 500 887 2461 

2008 339 619 1059 2709 

2007 401 814 1167 2752 

2006 631 869 509 2725 

2005 800 963 182 2945 
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