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Vad är öppna data?

• Öppna data är digital information som kan användas fritt utan 

avgifter eller att acceptera annat villkor än att man kan behöva ange 

källan.

– data som alla kan komma åt, använda och dela.

– behöver vara rättighetsmärkta/licensierade på ett sätt som tillåter 

vidareutnyttjande, genom att t ex omvandla, kombinera och 

sammankoppla datakällor med andra data, även kommersiellt.

• Öppna data blir användbara när de görs tillgängliga i ett gemensamt 

maskinläsbart format.



Av Peter Krantz - Eget arbete, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12686318

Öppna data

Elektronisk information som man kan 

vidareutnyttja utan att betala avgift eller 

acceptera annat villkor än att man kan 

behöva ange källan. 

PSI-förteckningar
11 § PSI-lagen: En myndighet ska publicera en 

förteckning över vilka typer av handlingar som 

vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för 

vidareutnyttjande samt tillhörande information. 



Tillväxt

Bild: Flickr, luckey_sun, ”big-data_conew1”, CC-BY –SA 2.0.

Varför öppna data?
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“There were 5 exabytes of information created between the dawn 
of civilization through 2003, but that much information is now 
created every 2 days.” – Eric Schmidt, Google, 2010. 

Photo: Flickr, Justgrimes, open data (scrabble)  , CC-BY-SA 2.0

Relevans i den digitala tidsåldern



Information i den 

digitala tidsåldern



Värdet av information uppstår när den används



Flickr: Tejvan Pettinger, Cycling Oxford, CC-BY 2.0

Användbarhet
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Öppna data enligt gemensamma riktlinjer



DCAT-AP – en svensk anpassning

• Riksarkivet ska enligt uppdraget stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt 

gemensamma riktlinjer

• DCAT-AP - metadataspecifikation som rekommenderas av EU Kommissionen för att beskriva de 

datamängder som publiceras som öppna data.

• Översättning, förvaltning av och utveckling av en nationell DCAT-AP-anpassning som omfattar 

både PSI-förteckningar och öppna datamängder. (Klart: november/december 2017)



Flickr: *^ ^* Sherry "Ctrl C & Ctrl V“, CC-BY



Ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se: 

Rekommendationer & juridik

Skapa och publicera öppna data

Photo: Flickr, Kaarina Dillabough,”Close Open”, CC-BY-SA 
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Vägledning för att skapa och publicera PSI-

förteckningar och öppna datamängder



Stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i 

kontakterna med berörd myndighet.

Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC (by, nc)



Vad har vi hört?
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Rapporter



PSI-förteckningar

Förstudie kring insamling och publicering av de förteckningar som myndigheter ska ta 
fram enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, 
PSI-förteckningar

”I förteckningarna bör endast redovisas vilka typer av handlingar som en myndighet vanligen kan tillhandahålla 
ielektronisk form.” (Regeringens proposition 2014/15:79)

– Skillnad idag mellan publicering av öppna datamängder och PSI-
förteckningar = förslag om samordning genom DCAT-AP-standarden

– Kopplingar till handlingstyper = blir istället närmaste nivå i 
arkivredovisningen

– Samla in och publicera förteckningar i dataportalen oppnadata.se = 
vägledning



Kartläggning av användarbehov

Målgrupp: statliga myndigheter

• ca 69% känner till skyldigheten att publicera PSI-förteckningar

– ca 17% publicerar förteckningar

• ca 73% ser nyttan och vinsterna med att publicera öppna data

– ca 50% publicerar öppna data (flera enligt DCAT-AP)

• svårigheter med att identifiera datamängder som bör göras till öppna data.

• ofta oklart vem som har ansvar för öppna data och PSI-frågor och ibland involveras flera delar 
av verksamheten, (exempel: IT-chefer, administrativa chefer, upphandlingschefer, arkivarier, 
jurister, bibliotekarier, systemansvarige, samordnare av olika slag, administratörer, m fl). 



Delrapport till regeringen, september 2017.



Kartläggning av användarbehov

Målgrupp: användare av datamängder i oppnadata.se

• vanligtvis vill utvecklare hämta data genom en API eller i maskinläsbara format för enklare 
hantering, men ca 27% av användarna vill också kunna hämta data/dokumentation i PDF-format. 

• användarna lyfter fram ett behov av tydliga kopplingar till dokumentation, standarder och format.

• övriga behov:

– visa även data som omfattas av villkor för att skapa en fördjupad bild av vad som går att 
utveckla

– samverkan med initiativ kring öppna forskningsdata

– geografisk koppling och kartvisning

– datavisualiseringar 

– goda exempel



Nästa steg

• Webbplatserna oppnadata.se och vidareutnyttjande.se kopplas 
samman

• Anpassning och förvaltning av DCAT-AP (klart i november/december)

• Vägledning för att skapa och publicera PSI-förteckningar och öppna 
datamängder

– Rekommendation kring rättighetsmärkning/licensiering

– Rekommendation om beständiga identifierare

• Standarder – DCAT-AP



Struktur, standarder, dokumentation, API:er…



Kopplingar till andra dataportaler



Tack för er uppmärksamhet!

Följ oss, delta och diskutera! 

https://riksarkivet.se/psi-oppna-data

www.vidareutnyttjande.se

vidareutnyttjande@riksarkivet.se

sanja.halling@riksarkivet.se

https://riksarkivet.se/psi-oppna-data
http://www.vidareutnyttjande.se/

