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2. Innovation med information

3. Utmaningar



Men först några begrepp



1. PSI?

• Public Sector Information – ”data från
offentlig sektor”

• PSI-direktivet (EU)

• PSI-lagen



2. Öppna data?

“Data kan kallas öppna data om vem som helst
fritt får använda, återanvända och distribuera
dessa med som största motprestation att ange
källa eller krav på att dela data på samma sätt.”

opendefinition.org

http://opendefinition.org/


Kan man ta mycket betalt och
kalla det öppna data?

Enbart distributionskostnaden för en komplett databas, t.ex. för en DVD-skiva.



Perspektiv på informationsanvändning



Perspektiv på informationsanvändning

• Användning

• Insyn

• Tillhandahållande



Användning

”Vi ville slå upp rätt postnummer i samband
med adressinmatning men det kostar 12 000 för
att löpande få uppdateringar. Appen fick bli lite
sämre.”



Användning

• Offentliga data bara en del i många
entreprenörers lösningar

• Stort behov av grundläggande generell
information

• Information från olika myndigheter hänger
sällan ihop.



Insyn

”Jag ville veta om kommunchefen hade affärer
med något företag där VD:n är släkt med
honom”.

(Kommun, Ekonomisystemsleverantör,
Bolagsverket, Skatteverket)



Insyn

”Få delar av den svenska demokratin skapar så
mycket självgodhet som
offentlighetsprincipen. ’Den är världens äldsta!’
’Sverige är världens öppnaste!’

Långt upp i tjugoårsåldern trodde jag att vi inte
hade någon korruption i Sverige. ’Det var ju
bara för journalisterna att titta efter’, kunde jag
svara när någon utomlands ifrågasatte mig.”



Insyn (forts)

”Men kanske är det värsta av allt, att alla de
journalister som dag efter dag kämpar med att
få ut information från svenska myndigheter inte
gör en skandal av att det är så svårt. De borde
uppmärksamma att såväl lagstiftning som
rutiner är uråldriga. De borde kräva att Sverige
lärde av Brasilien.”



Tillhandahållande

”Om jag ska vara ärlig så vet jag faktiskt inte om
vi har någon förteckning över vilken information
vi har så jag kan inte svara på din fråga”.



Tillhandahållande

”Informationen ligger i vår leverantörs tjänst
och vi kan inte lämna ut den på något enkelt
sätt”.



Innovation med information



Travelhack 2013



Res i STHLM

• 250 000 nedladdningar

• Mer än 80 000 dagliga
användare



Reseapplikationer

Tågtider ResiSTHLM STHLM
Travelling



Behov av sammanlänkad information

Adress

Plats

Hållplats
Post-

nummer



Om fler kunde länka ihop sin
information?



Länkade data

Adress

Plats

Hållplats
Post-

nummer

Artikel

Forn-
minne





Utmaningar



Utmaningar

• Oklart vad som finns

• Oklart var det finns (Vad vill du ha? Vad har ni?)

• Olika format

• Olika granularitet

• Får jag använda?

• Saknar elektronisk refererbarhet (relationer)

Hur lösa?



Vem ska lösa det?
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