
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/


Agenda 

• Om öppna data  

• Demokrati och information 

• Pålitlig information 

• Öppna data och pålitlighet 

• Arkiv och öppna data 



Om öppna data 



Öppna offentliga data 

Öppna offentliga data 

Öppna data Offentliga data 



Kriterier för öppna data 

• Komplett 

• Primär 

• Aktuell 

• Tillgänglig 

• Maskinläsbar 

• Fri 

• I ett öppet format 
 

…enligt Open Government Working Group 



Källa: Freebase 



Bakgrund 

• Relaterar till PSI-lagen  
Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av 
handlingar från den offentliga förvaltningen 
 

• Öppen förvaltning och innovationsmöjlighet 
 

• Mål i Regeringens strategi: 
 ”Öppenhet. Vi ska ta hjälp av det digitala för att stärka 

demokratin och, öka transparensen och bidra till mer tillväxt 
genom öppna data.” 

 (Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning) 

 











Nytta och användning 

• Öppen förvaltning  

• Använda informationsresurser  

• Innovation 

• Samverkan privat, offentligt, civilt 





Vad händer i Sverige 

• Öppna data portal: www.öppnadata.se  

• Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig 
information (E-delegationen) 

• Vinnovaprojekt, tex Riksarkivet 

http://www.öppnadata.se/


Demokrati 



Demokrati och information 

• Insyn och öppenhet 

• Granskningsmöjlighet och ansvarsutkrävande 

• Samhällsdebatt 

• Samhällsutveckling och politik 

• Tillgång till pålitlig information  



Pålitlig information 

• Äkta: Informationen är vad den utger sig för att 
vara, är skapad/skickad av den som anges samt 
vid den tidpunkt som anges. (Vad, från vem, när) 
 

• Integritet: Informationen är fullständig och 
oförändrad. 
 

• Tillförlitlig: Innehållet är en fullständig och korrekt 
representation av det som dokumenteras. 
 

(ISO 30300) 



Utmaningar med öppna data 

• Rörlighet 

• Källa och tidpunkt 

• Format 

• Kontext 

• Ansvar 

• Spårbarhet 

• Långsiktig åtkomst 

• Teknik 



Pålitliga öppna data 

• Korrekt och oförändrad data (innehåll), 
korrekt källa och tidpunkt och att det är vad 
det utger sig för att vara 
 

• Spårbarhet och metadata 

• Hantering 

• Teknik 



Proveniens på webben 

• “Many uses of the web involve the combination of 
data from diverse sources. Data can only be 
meaningfully reused if the collection processes are 
exposed to users. This enables the assessment of the 
context in which the data was created, its quality and 
validity, and the appropriate conditions for use.”  

 
(Cheney, Gil, Groth & Miles, W3C, 2010) 



Öppna data och demokrati 







Demokratiaspekter 

• Ökad öppenhet och 
självkontroll 

• Ökad insyn 
• Ökat deltagande 
• Samverkan 
• Kunskapshöjande 
• Problemlösning 

samhällsfrågor 
• I vissa länder har det 

bidragit till en 
demokratisering och ökat 
civilt deltagande 

• Kan man lita på 
informationen? 

• Hur pålitlig är tekniken? 
• Otydlig avsändare 
• Blir vi beroende av 

tekniker för att analysera 
information? 

• Privat censur? Eller 
motsatsen? 

• Teknikdriven utveckling  



Utmaningar 

• Ökad öppenhet eller? 

• Insyn hos dem som bearbetar offentlig 
information?  

• Vilken ”status” får informationen? 

• Maktrelationer i samhället? 

• Teknofiering av informationshanteringen? 

 

 



Arkivens roll? 

• Informationskartläggning och värdering 

• Sekretess och PuL kontroll 

• Öppna data del i övergripande 
informationsstrategi, där arkiv och 
dokumenthantering är centralt 

• Metadata för öppna data 

• FGS:erna 

• Arkiv som öppna data 



Länkar 

• http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/ (vägledningen, E-
delegationen) 
 

• www.öppnadata.se (nationell portal)  
 

• http://www.vinnova.se/opendata 
 

• http://okfn.org/ (Open knowledge foundation)  
 

• https://www.facebook.com/groups/opengov/ (Facebook 
grupp) 
 

• http://www.opengov.se/ 

 
 

http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/
http://www.öppnadata.se/
http://www.vinnova.se/opendata
http://okfn.org/
https://www.facebook.com/groups/opengov/
http://www.opengov.se/


Frågor? 

 

toen0201@student.miun.se  

mailto:toen0201@student.miun.se
mailto:toen0201@student.miun.se

